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I;afsir Ath.T"ri

PENGANTAR PENERBIT

AI Hamdulillahi Rabbil `Alamiin me"pa]can unckapan ya]ngtepat `m:ul]k

mengekspresikan  rasa  syukur kami  kepada Allah ,4zzcz  wcz  Jcz//a  atas

rampungnyaprosesterjemahdanpengeditankitabtafsir,4/fa-77±czbczrz.ini.

Shalawatdansalansemogatercurahkankepadamanusiapilihandenpanutan
umat, Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang

yang menSkuti j ejak mereka.
Perkembanganbuku-bukutafsirmemangtidaksedahsyatperkembangan

buku-bukufilchyangdimilikiolehsetiapmadzhal].Dihdouseiasendiriulama-
ulamayangberkecimpungdalamilmuinimasihterbilanglangka,sehingga

karya-karyadalambidangtafsirpunmasihdapatdihitungolehjari.Darisini
kamiberinisiatifuntukmemberikansumbangsihpenebemahankitabtafsir/czmz.'

.4/Bcz)/cz#a#rcz`w!./dyz..4/gwr`cz7ikaryaimambesar,IbnuJarirAth-Thabari,

yang kani dedikasikan untuk masyakat muslim Indonesia, agar kita dapat
membaca dan memahami mcksud dan tuj uan Firman Allah melalui buah

pemikiran sang Imam besar ini.
Dalamedisitebemahiniperludiketaliuiolehparapembaca,bahwatidak

semuasyairdalamkitabinikamimasukandalamedisitebemahnya,halitu
kami lakukan untuk menyederhanakan penj elasan agar terfokus kepada
masalahpenafsirandanpenakwilanayat-ayat.

Akhimya,kamimencharapkansarandankritikdariberbagaipihakuntuk

perbaikan dan kesempumaan karya berharga ini. Kepada Allahjua kami
berharap,semogaupayainimendapatkanpenilaianyangbaikdisisi-Nya.
Aid

Jakarta, September 2007
PustakaAzzam
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©#6#ti,,fiiii,jfefj,&f
"Para ib" hendrklcih menytsttlcan anak-anclknya selama

d"c[ tc[hwn Pemuh, yaifu bagj yang jngin menyempw]'`i'iakan
Penyttsoan. Dan kewajiban aycih memberi mahan dan

Pckalan kepnda Para i:bu dengan cara ma`rmf . Seseorang
tidalc dibebani melcrinlcan men"rwt hadar kesanggwpannya.

Janganlcih seorang jha menderito kesengsarcian harentl
ant(knya dan seorang tryah hare7ic[ anaknyct, dan warts Pi47i
berkewcijiban demi.kian. APc[bjla kedranya jngin menycipjh

(sebeham dua tchun) dengan keralaan keduanya dan
Perm:usyowaratan, mcka tidck ado dosa atas keduanya.
Day jika harm ingin anahou dis`usukan oleh orang lain,
maka tidak adci dosa bc[gimtt apab}la hamtt memberihan
Pembayaran menuut yang Patut. Beriahoalch kamu

kepaha AIlch dan ketchulch bahoa Atlch Maha Malihat
apa yang hamu keriahan" .
(Qs. AI Baqarah [2]: 233)
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Penakwi]an r]rman  Allah:   6;},-fr,P#[; iiifBi 6i±J'.i`3lsfj
'-asgfR'.#ul'.K.R  (Para  ibT   he¥daflah.   many.usTkan   anak-anak¥ya

selamd dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin  menyempurnakan
penyusuan)

Abu  Ja'far berkata:  Maknanya yaitu:  dan para wanita yang
telah  ditalck  suaminya  sedang  mereka  mempunyai  anak  yang  telah
lahir sebelum jatuh talak atau lahir setelah jatuh talck dengan adanya
senggama   sebelum   jatuhnya   talak   tersebut,   menyusui   anak-anak
mereka  sebab  ibu  lebih  berhak  dari  yang  lain.   Dan  ini  bukanlah

perintah yang hukumnya wajib bagi  ibu, jika masih  ada bapak yang
masih  hidup  dalam  keadaan  lapang,  sebab  ayat  lain  menyebutkan:
"jiha    kamu    menemui    kesulitan    maka    perempuan    lain    boleh

menywswha# /a#aA I.fwJ ##Jwk»)/a." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Ayat    ini    menjelaskan    jika    kedua    orangtua    kesulitan
memberikan upah maka perempuan yang lain bisa menyusuinya, dan
tidck  diwajibkan  kepada  ibu  menyusui  anaknya.  Dan  sebagaimana
diketahui     bahwa: S'jfiirfbi 6ij±±'.i`sO{j  ''Para     I.a%     fre„dak/aft
me#)uswhaH a#ak-a#akya se/ama dwa /aAw#" merupakan dalil batas
masa menyusui ketika kedua orang tua tersebut berselisih dalam batas
masa  tersebut  maka  ditentukan  batas  masa menyusui  dan  bukannya
dalil wajibnya ibu menyusui anaknya.

Abu   Ja'far   berkata:    makna:     S'fi     yaitu   dua   tchun.
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4951.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritckan kepada kani, ia berkata:  Isa menceritakan
kepada kami  dari  lbnu  Abi  Najih  dari  Mujahid:   6:j±;.i`1~S{J

i6}jgSS'.;;:SSI   "Para   ibu   hendaklah   menyu`sukan    anak-
:n;k;;aselamaduatahunpenuh"yaindratch:un\.

Qurthubi dalam Tafsimya tanpa sanad (3/161) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr
A/ "o„tswr (1/687)  serta menisbatkarmya kepada Ibnu Mundzir dan lbnu Abi
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4952.    AI    Mutsanna   menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kapada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritckan  kepada  kami  dari  lbnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
Semisal hadits di atas2.

££:aa]takka:::ifid®anLj=##ij£!:ail:£tbue:e£:inchd¥in9:LS;::
tersebut.  Jika  ada  yang  mengatakan:  apa  faedah  menyebutkan

a,f   dalam   ayat:    ife,g',S'L;6iij'Bi 6ijLj;.i`1~S{j    "Pare   I.6w
hendaklah menyusukan anak-ancknya selama dua tahun penuh"
sesudah jL,g'±'L; ififj 6ij±j.Iafazh  uljJ`  tidak memerlukan
lafazh chL-j3`   lantas apakah maksud tersebut? Dan dari  segi
apakah ditambah lafazh a,P?

Dikatckan: bahwa orang Arab terkadang mengatckan:  seseorang
bermukim  di  suatu  tempat  dua  tahun  atau  dua  hari  atau  dua
bulan,  maksudnya  yaitu  bermukim  sehari  penuh  dan  sebagian
hari saja atau sebulan penuh dan sebagiannya atau setahun penuh
dan sebagiannya,  maka di  sini  dikatakan ¢£L,g±`F supaya bagi

yang  mendengar  hal  tersebut  yang  dimaksud  yaitu  dua  tahun
penuh bukan setahun dan sebagiannya saja. Seperti ayat berikut:~#€'Ljd:j5¥i3i~se#;.jj#j=c>`;,.Li€L€€t±i~b>~fittj±±;i;

j!S 'F+  "Dan   berzikirlah   (dengan   menyebut)   Allah   dalam
beberapa   hari   yang   berbilang.    Barangsiapa   ingin   cepat
berangkat   (dari  Mina)   sesudah  dua  hari.  maha  tiada  dosa
bagJ.#);a" (Qs. AI Baqarch [2]: 203)

Sebagaimana diketahui #a/ar a[wa/ tidaklah dua hari penuh tetapi
sehari dan separuhnya, begitu juga 7fcz/czr lscz«f. tidaklah tiga hari

penuh. Orang Arab menjadikan hal tersebut hanya dalam waktu,
dikatckan:  sudah  dua  hari  aku  tidck  ketemu  dia,  maksudnya

Hatim  dan  Baihaqi  dalam Sz/na»  dari  Mujahid,  dan  Syauka, .  dalam FafA  4/

2     £#':r£:/d2i:7}.ang sebeinya.
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adalah  sehari  dan  sebagiannya,  dan  terkadang  kata  kerja  yang
` mengandung, waktu dan' detik menunjukkan kepada zaman, hari,

I     dan  tahun.   Mereka  mengatakan:   Aku  berkunjung  kepadamu

tahun itu, dan dia telah membunuh seseorang pada zaman perang
Shiffin. Makna ini semua adalah mengabarkan sesuatu pada saat
tersebut bukannya menunjukkan kepada hitungan hari dan tahun.
Maka dari sini boleh menyebutkan uljJ` dan pjJ`  seperti
makna  yang telch  saya  sebutkan,  sebab  maknanya  adalah  saya
melakukannya §aat itu, dan walktu tersebut.3

Begitu  juga  makna:    ife,g's@'Lr *if816:jLj;.i`fiS{j    ''Para   I.6w
hendaklah menyusuhan anak-anaknya selama duo tahun penuh"

yaitu  jikalau  boleh  menyusui   dalam  nasa  dua  tahun  tanpa
memberikan  penjelasan  dengan  sempuma  pada  ayat:    i`ij)j{j

i&+S fis'.:i:i5S} '6±&. ``Para  ibu  hendaklah  menyusuhan  anak-
a«¢Anya    se/ama    dzm    faA«»"   maka   maknanya   akan    lain,
kemudian menjelaskan dengan menanbahkan ¢;fr,g yang berarti
sempumanya masa tersebut.

Abu   Ja'far  berkata:   Para  chli  tafsir  berselisih  pendapat
tentang   batas   waktu   menyusui   anck   sesuai   dengan   apa   yang
ditunjukkan oleh ayat ini, apckah batasan tersebut diperuntukkan bagi
semua   anak   atau   masing-masing   anck   berbeda  batas   waktunya?
Sebagian mereka mengatakan: batasan tersebut berbeda untuk masing-
masing anak. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4933.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Abdul Wahhab menceritakan kapada kami, ia berkata:
Daud menceritckan kapada kami dari  Ikrimch dari Ibnu Abbas
tentang  wanita  yang  melahirkan  anak  dalan  usia  kandungan
enam bulan:  bahwasanya ia harus  menyusui  selama  dua tchun

penuh, jika melchirkan anck dengan usia kandungan tujuh bulan

3       AIFarra` dalamTafsimya(I/119,120).
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maka ia harus menyusui selama dua puluh tiga bulan supaya bisa
menyenpumakan  bilangan  tjga  puluh, jika melahirkan  dengan
usia kandungan  sembilan bulan  ia menyusui  selana dua puluh
Satu bu|an4.

4934. Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
A'la menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Daud menceritakan
kepada  kami   dari   lkrimali  semisa]  hadits  di   atas,  dan  tidak
sampai sanad ke lbnu Abbas.5

4935.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ma'mar
memberitakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri  dari  Abu  Ubaid,  ia
berkata:     Seorang    wanita    melahirkan    anak    dengan    usia
kandungan enam bulan dilaporkan kepada Utsman, lalu berkata:
saya  belum  pemah  melihat  seorang  Wanita  melahirkan  dalam
usia  kandungan  enam  bulan  dilaporkan  kecuali  telah  datang
dengan keburukan atau sejenisnya, maka Ibnu Abbas, ia berkata:
Jika   ia   telah   menyempumckan   susuan   maka  kandungannya
adalali  berumur  enam  bulan,  Abu  Ubaid  berkata:  Ibnu  Abbas
lalu  membaca:   S;i 6ji{,fi:£>j,'#j  "Me»grJ¢d«#gnya  sampaz.
menyapihnya  adalah  tiga  puluh  bulan."  (Qs.  AI  Ahqu£ [46|..
15),  jika  telah  sempuma  susuan  tersebut  maka  kandungannya
enam bulan lantas Utsman membiarkan wanita tersebut.

Pendapat yang lain mengatakan: Batasan tersebut diperuntukkan
bagi   semua   anak   di   mana   orang   tuanya  berselisih   tentang

penyapihannya.     Di     antara     keduanya     ada     yang     ingin
menyempumakan    penyapihan    sedang    yang    lainnya    tidak.
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagal berikut:   I

`       Baihaqi dalam sw#¢# (7/442) dan Baghawi dalamM¢'a/I." AJ-rcz7Izz./ (I/212).
5      Kami tidak menemukannya  sebagai hadits  mazfg«/pada  Ikrimah tetapi mar/w'

kapada Ibnu Abbas. Lihat footnote sebelumnya.
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4936.  AI  Mutsanna menceritckan kepadaku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:    Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari All dari  Ibnu Abbas:   6ij± i`1j{j

if tyk SS'-*iSj}   "Para   ibu   hendaklah   menyusukan   anak-
cz"cz*nycz   se/ama   dwcl   Jclfow#  pe#wA"   Allah   menjadikan   masa

penyapihan:  dua  tahun  sempuma bagi  yang  menginginkannya,
kemudian     berfirman:     \=j;£\g%,2;C3; \;=; ¢`j c;Y'12, \:ii 6§
"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

kerelaan keduanya dan permusyowaratan, maka tidak ada dosa
afas   *edra#ys"    yaitu   jika   keduanya   menginginkan   untuk
menyapihnya sebelum dua tahun dan sesudahnya.6

4937.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitaliukan kepada kami  dari€ Ibnu Juraij, ia berkata:  Aku
katakan  kepada  Atha` :   a,e.S'jf iirfji 6iii'.i i`sO{j ''Para  I.6w
hendaklah menyusukan anak-anaknya selama duo tahan penuh"
Ibnu Abbas, ia berkata:  Jika ibunya inrin mengurangi bilangan
dua   tahun   mcka   ia   hendalmya   menyempumakannya   bukan
menanbah bilangan tersebut7.

4938.  Ibnu  Humaid  menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:  Mahran
menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Ali    bin     Salhl
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Zaid   bin   Abi   Zarqa'

=egj:I;i¥=6ik£:£,gk=j,?PfraAt:;:safr=|:da#ibi#s`:.2:`j„
anak-anaknya  selama  dua tahan penuh, yaitu bagi yang ingin
me#);eapwr#akcI" penywswa# "  sempumanya  adalah  selana  dua
tchun, ia berkata: Jika bapaknya ingin menyapihnya sebelum dua
tahun  sedang  istrinya  tidck  setuju  maka  tidck  ada  hck  bagi

As-SuyuthidalamAd-DwrrA/Ma#tswr(1/688)
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/249) dan AI Mawardi dalam A"-IVwkcz/ wa
A' Uy"" (1/300).
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_   bapak. Jika ibunya mengatakan: saya menyapihnya sebe|um dua:
tahun lalu bapaknya menjawab: jangan, mcka tidak ada hak bagi
ibunya  menyapihnya  sehingga bapalmya  setuju.  Jika  keduanya
sepakat untuk menyapihnya sebe]um dua taliun maka keduanya
boleh  menyapihnya,  jika  keduanya  berselisih  mcka  keduanya
tidak   boleh   menyapihnya   sebelum   dua   tahun   sebagaimana
makna   ayat:   I;6;\:€£;jrS c;¥.la, I:`j 6§   "4prb!./a   *edwanya
ingin menyapih (sebelum duo tahun) dengan kerelaan kedranya
dan permusyawaratan. 'B

Para chli tafsir yang lain mengatckan: makna Jih'Bi Jiii;. i`sO.{j

S&lyS SS "Para    ibu    hendaklah   menyusuhan   anak-anaknya
se/ama dwa /aA#» pe»zfA " adalah tidak ada penyapihan melebihi
dua    tahun,    sebab    penyapihan    hanya    silama    dua    tahun.
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4939.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Adam
menceritakan   kepa¢a   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Dzi`b
memberitahukan     kepada     kani,      ia     berkata:      Az-Zuhri
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abbas  dan  mnu  Umar,
keduanya berkala:  ayat  jii~P#g ;i:JBi 6ij±'. i`;}5i{j ";are  z.b«
hendaklah menyiisuhan- anck-anaknya selama duo tahan penwh"
kami berpendapat. bagi yang menyapih lebih dari dua tahun tidak
dihiramkan.9

4940.  Ibnu  Humaid  menceritckan kapada kami,  ia berkata:  Ibnu  AI
Mubarak menceritakan kepada kani dari Yunus bin Yazid dari
Az-Zuhri,   ia   berkata:   bahwa  lbnu   Umar   dan   Ibnu   Abbas
mengatckan: tidak ada penyapihan setelch dua tahun.10

•      Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsimya hal. 60, dan As-Suyuthi dalam Ad D"n. A/

Wa#tswr(1/688).
9      Ibnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsimya  (2/429)  dan  As-Suyuthi  dalam i4d-Dwrr A/

"ants"r(1/388)
I.     Daniquthni dalam Sw#a#  menyebutkannya dari Ibnu Abbas (4/174) dan Malik

dalam i4/ A/wwafhfAa ` (2/602) dan Abdurrazzaq (7/464).
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4941:  Abu  As-Sa`ib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Harsh
menceritakan  kepada  kami  dari  Asy-Syaibani. dari  Abi  Adh-
Dhuha   darn   Abi   Abdurrahman   dari   Abdullah,   ia   berkata:

penyapihan tidak boleh setelch dua tahun atau dalam dua tahun
setelah disapih tidak ada lagi penyapihan.I I

4942. Ibnu Basysyar menceritckan kepada kami, ia berkata: Yalhya bin
Sa'id  dan Abdurrahinan mehceritakan kepada kami,  ia berkata:
Sufyan menceritckan kepada kaini dari AI A'masy dari Ibrahim
dari  Alqamah  bahwa  ia  melihat  pereinpuan  'menyapih  s`etelah
dua tchun lantas, ia berkata: janganlah kau menyapihnya.12

4943.    Ibnu    Basysyar   `menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sufyan
menceritckan  kepada  kami  dari  Asy-Syaibani,  ia  berkata:  cku
mendengar  Asy-Syabi,  ia  berkata:  obat  yang  dimasukkan  ke
mulut   atau   hidung, .-atau  penyapihan   selama  dua   tahun   itu
tidaklah diharamkan, dan penyapihan setelch dua tahun itu tidak

I haran.13

4944'.   Ibnu  AI  Mutsanna  menceritckan  kepada  kami,  ia  beckata:
Muhammad  bin  Ja'far  menceritckan  kapada  kani,  ia  berkata:
Syurbch   menceritakan   kapada   kami   dari   AI   Mugivirah   dari
Ibrahim bchwa dia -inenceritakan dari Abdullch, ia berkata: tidak
ada penyapihan setelah dua tahun.'4

4945.  Abu kuraib menceritckan kapada kani, ia berkata: Hasan bin
Athiych    menceritakan  ' kapada    kami,     ia    berkata:     Israil
menceritakan kepada kani dari Abdul A'la dari  Sa'id bin Jabir

"     Ibnu Abi syaibah dalam kitabnya (3/388) dan lihat lbnu Katsir dalam Tafsimya

i2     £/n3u7£)6i syaibah da|an kitabnya (3/389).
13      Ibid.
`4     Ibnu  Abi  Syaibah  dalam  kitabnya  (3/388)dan  Ibnu  Katsir  dalam  Tafsimya

(2/374).



TrfeirferAwh.Thihi

dari lbnu Abbas, ia berkata: Tidaklah haram penyapihan sete]ah
'  dun  tahun  penuh  clan  tetapi  yang  diharamkan  itu  disebabkan

tumbuhnyadagingdantu|ang.'5

4946.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazaq  memberitchukan  kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kapada kami  dari  Amr bin Dinar bahwa mnu
Abbas, ia berkata: tidak ada penyapihan setelah dua tahun. I 6

4947.   Hilal   bin   AI   Ala  Ar-Raqqi   menceritckan  kepada  kami,   ia
berkata:    Bapakku   menceritckan   kapada   kani,    ia   berkata:
Ubaldi]lah  menceritakan  kepada  kami  dari  Zald  dari  Amr  bin
Manah  dari  Abi  Adh-Dhuha,  ia berkata:  Aku mendengar lbnu
Abbas,   ia   berkata:    a,PJEJiifBi 6ij#:i`fij{j "Pare   I.b«
hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua lahun penuh"
tidak ada penyapihan, kecua)i dun tahun.'7

Para chli tafsir yang lain mengatckan: bchwa ayat:   fri;. i`fty.{j

S&]g SS'.i}:isS}"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
se/ama dwa /aAw" pe#wA" sebagai dalil wajibnya bagi ibu untuk
menyapihnya  selama  dua  tahun  penuh  kemudian  diringankan
hukumnyadenganayat:i;GjJ{`F€!®iS`ji;;}~t'yaz./whagf.y8»gI.»gz.«
menyeap«rmaha» pe»);ilswa» " maka kedua  orang tuanya boleh
memilih  di  antara  menyapihnya  dua  tahun  penuh  atau  kurang
dari  itu dan sesuai  dengan keadaan anak. Berdasarkan riwayat-
riwayat sebagai berikut :

4948.     Bisyr    menceritakan    kapada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kapada kani dari Qatadah tentang ayat:   ,&'jf iirBi 6ij±'. i`J!Si{j

i&!S'Para  ibu  hendaklah  menyusuhan  anak-anaknya  selama

'S     mnu Hazm dalam A/ Wwha//a  (10/15)  dari  lbnu Abbas  dan  lihat  lbnu Katsir

dalan Tafsimya (2/374).
Ie    Abdrmmaq (7/464).
"     Stpnd dalamAd-D«n-4"ants«r (1/688T).
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dwa  faAw# Pemorw' kemudian  turun  kemudahan  dan  keringanan
setelahnya dengan ayat:  i£G=Ji
menyempurn ahan periyusuan.

o1 '3YSl *,"yaitu bagi yang ingin

4949.  Diceritakan kepadaku dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far
mericeritakan  kepada  kami  dari  ayahnya  d.ari  Ar-Rabi'  bahwa

ayah..   SS'.;;:Ssl ':;±3.'Sj{rty`:;S "Para ibu hendaklah menyusrk:r
a"afa-c!#afuya se/ama dwcl toftw# " yaitu para wanita yang ditalck
suaminya  sedang  mereka  menyapih  anak-anaknya  dua  tahun

Pfncujh{:;]¢u,,t„u;ang,kyean;ngg:gT„Smetee„'y¥m:a„rd„ean£:paey„a;:i3a°:,i`?;a'

Disebutkan  ada  yang  mengatakan:  bahwa para  ibu  yang  Allah
sebintkan  dalam  ayat  ini  adalch tertalak  dari  suaminya  saperti

yang` telth kami kemukckan.

4950.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kani dari
As-Suddi,     ia     berkata: gG:arBi 6ijLi'.i`fiS{j "Pan      I.6w
hendaklah   menyusukan   anak-andknya   selama   dua   tahun"
sunpa;i    ' .itaiL> ¢=ftT± ;:S= ¢r'A?ab.il.a   .  ha::'::: ,`.,.T?in.,I?_r:I:=:
pembayara# me#" ya#g pa/wf".  Adapun  €rijfj 6iii'!..i`fiS{j
i&]k SS   "Para   ibu   hendaklah   menyusukar _ apak:anaknya
s;Jaiv;a   d"a  `fa*w""   seseorang   yang   mentalak   istrinya   dan
mempunyai    anak    sedangkan    istrinya    menyapih    anaknya
sebagaimana yang |ain2°.

4951.  AI  Mutsauna menceritakan kapadaku,  ia berkata:  Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kani, ia berkata: mnu AI Mubarak
memberitchukan kepada kami dari Juwaibir dan Adh-Dhahhak

'8     |bnu Abi Hatim dalamTafsimya (2/429).
19    Lihat sebel-ya.
20     As-Suyuthi  dalam Ad-Dwrr  A/  Ma#tswr  (1/687)  dan  menisbatkarmya  kepada

lbnu  Abi  Hatim dari  Sa'id bin  Jabir dan Asy-Syaukani  dalam Faffe®AJ  g¢dl.r
(1/248)IbnuJauzidalamZadAJMasl.r(1/270).
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temkan8 ayat..   ;jS)k' SS'.:}'f rS} ':;ii±.€i{jL,`'Sro "Para ibu  hendaklah
menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun"  iz\ berkata..  jika
seseorang   mentalak   istrinya   sedangkan   ia   dalam   menyapih
anaknya.21

4952.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami  dari  Juwaibir dari  Adh-Dhahhak semisal hadits di
atas.22

Abu Ja'far berkata: pendapat yang tepat dalam ayat:   i`1ji{j
'5Srsof\'.#.1'.Y§}.5.;f tysSS'.i*f rsI ':;±4."Para        ibu        hendaklah

menyusuhan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang
I.#gz.#  "e#};empwr#¢ha# pe#);wswcm " adalah yang diriwayatkan Ali bin
Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, sedangkan Atha`  dan Ats-Tsauri setuju

juga dengan pendapat tersebut, serta pendapat yang diriwayatkan dari
Abdullah bin  Mas'ud  dan  Ibnu Abbas  dan  Ibnu Umar yaitu  ayat  ini
sebagai   dalil   tentang   batas   nasa   penyapihan   anak   jika   kedua
orangtuanya berselisih, dan tidak diharamkan penyapihan setelali dua
tahun    dan    batasan    masa    selama    dua    tchun    penuh    tersebut
diperuntukkan   bagi   semua   anak   baik   yang   dilahirkan   saat   usia
kandungan enam bulan, tujuh bulan atau sembilan bulan.

Adapun perkataan  kami:  Ayat  ini  sebagai  dalil  tentang batas
masa penyapihan anak ketika kedua orang tuanya berselisih, sehingga
Allah   telah   menetapkan  batasan  tersebut.   0leh  karena  itu,   tidak
diperbolehkan apa yang kurang dari batasnya dianggap sesuai dengan
hukum yang bawahnya, sebab jikalau demikian, mcka batasan tersebut
menjadi tidak logis.

Jika  memang  demikian,  maka  tidak  diragukan  lagi  balwa
orang  yang  tidck  menyempumckan  masa  penyapihan  selana  dua

2'     |bnu Jauri dalam z¢d4/Mas!.r (1/270).
22      mid.
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tahun,   ketika   ditentukan   masa   tersebut   berarti   telah   melampaui
batasan,   adapun   batasan   masa   yang   selain   itu23   tidaklah   yang
dimaksud    dalam    makna    ayat,    sebab    ketika    itu    masa    untuk
meninggalkan   penyapihan,   sedangkan   penyapihan   telah   sempuma
dalam  dua  tahun,   adapun  lebihnya  penyapihan   setelah  dua  tahun
tidcklah   yang   dimaksud   oleh   ayat,   mcka  tidaklah   haram   hukum
berbeda  dengan  yang  tidak  menyempumckan  masa penyapihan  dua
tahun penuh.

Adapun  perkataan  kami:  Ayat  ini  sebagai  dalil  tentang batas
masa  selama dua tahun penuh  yang diperuntukkan bagi  semua anak
baik  yang  terlahir  dengan  usia  kandungan  enam  bulan,  tujuh  bulan
atau  sembilan  bulan  disebabkan  ayat:  4;;;+,g±'L; ffJfbi 6ij±'. i`:}Si{j
"Para  ibu  hendaklah  menyusuhan  anak-analmya  selama  dua  tahun

pe#wA " yang tidak mengkhususkan bagi masing-masing anck berbeda
batas waktunya.

Dan   telah   kami   uraikan   tentang   salahnya  pendapat   yang
mengkhususkan hukum tanpa dalil dari AI Quran dan As-Sunah dalam
Kz./ab«/ Ba)/cz»  a»  UsA«/z./ i4Aham, mcka tidck perlu kami uraikan di
sini.

Jika    ada    yang    mengatakan:    sesungguhnya    Allah    telah
menjelaskan     hal     tersebut     dalam     ayat:      S;£6ji<,fi±£±ji'd=:i
"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan" (Qs.

AI  Ahqaf  [46]:   15)  yang  telch  menerangkan  kedua  makna  batasan
tersebut, maka tidak sepantasnya melampaui batasan kandungan dan
penyapihan lebih dari yang telah ditentukan oleh syari'at. Ketika umur
kandungan   kurang   dari   Sembilan   bulan   maka   nasa  penyapihan
menjadi  bertambch,  dan  ketika  umur  kandungan  lebih  maka  masa

penyapihan  menjadi  berkurang.  Serta  tidak  sapantasnya  melanpaui

23     Yang |ebih dari dua tahun, Pent-,
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batasan nasa tiga pu]uh bulan sebagaimana yang telah ditentukan ayat
terschut.

Jawabannya:  Bisa saja batas masa kandungan -sebagaimana

pendapat   yang   mengatakan   masing-masing   anak   berbeda   masa
penyapihannya-  jika  mencapal   dua  tchun  penuh  tidcklah  wajib
menyapihnya kecuali enam bulan, serta jika umur kandungan tersebut
mencapai  empat tahun maka nasa penyapihan telah diwakilkan oleh
umur kandungan sebab batasan yang telah ditentukan yaitu tiga puluh
bulan  lebih.  Pendapat  ini juga menyangka bahwa:  "umur kandungan
tidak  akan  melebihi  sembilan  bulan,  maka  hal-hal  di  atas  tidaklah
mungkin  teljadi  sebagalmana  dalam  kenyataan  yang  kita  lihat,  dari
sinilah jawaban atas salahnya uraian di atas". Mcka apapun dalil atau
uraian  yang  telah  dijelaskan  tetap  tampak jelas  kesalahan  pendapat

yang mengatakan hal tersebut jika dicermati dengan benar.

Jika ada yang mengatakan: Apa makna ayat:  6jL{J3:i>3.'#j
rS;i "Mengandungrrya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"

(Qs.   AI  Ahqaf  [46]:   15)  menurut  pendapat  anda,  dan  telah  anda
sebutkan  bahwa  apa  yang  telch  ditentukan  oleh  syari'at  tidck boleh
dilampaui?  Serta anda katckan:  bisa saja batas nasa kandungan dan

penyapihan melebihi tiga puluh bulan?

Jawabannya:  Sesungguhnya  Allah  SWT  tidcklch  menjadikan

ayah..   Tj;f'bsfi Sf±;i.':A:f{3   "Mengandungnya   sampai   menyapihnya
ado/aA  /I.gr  pw/wfo  bw/a#"  (Qs.  AI  Ahqaf  [46]:   15)  sebagai  hukum
supaya  tidak  melampaui  ketentuan-Nya  seperti  ayat:    6ij±J. i`j}ji{j
'-astyl'.ti ol '>K9§.:;[S&;S fif'.:;:SS^"Para  ibu  hendaklah  m6r;yusuhan

anak-anaknya   selama   dua   tahan  permh,   yaitu   bagi  yang   ingin
me#}Jempwrmake"  pe#);wswa#"   yang   turun   memberikan   penjelasan
tentang  hukum  penyapihan  saat  kedua  orang  tuanya  berselisih,  di
antara mereka ada yang memberikan mudharat kapada anaknya.
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Adapup perintch  yapg  diturunkan  oleh  Allah kepada hamba-
Nya  ;dalah  supaya  ditaati,  baik  itu  perintah  atau  larangan,  adapun

yang tidak berkenaan dengan kedua hal ini tidak boleh menjadikan hal
tersebut sebagai perintch atau larangan atau sebagai amalan baik. Jika
memang   demikian   maksudnya,   sedangkan   para   wanita   tidaklah
mempunyai    kemainpuan    mempelpendek    nasa    kandungan    atau
memperpanjangnya sebagalmana yang mereka suka untuk melahirkan
anaknya, maka sudah dipastikan bahwa makna ayat:  Sji<,fiji;~j i'Ji][:;
r.i;i "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga pulwh bulan"

(Qs.  AI Ahqaf [46]:  15) adalah sebagai pen±etahuan dari Allah SWT
bahwa   di   antara   ciptaan-Nya   dijadikannya  umur  kandungan   dan

penyapihan  itu  tiga  puluh  bulan,  bukannya  memerintahkan  supaya

:£ack6£{i:th=jj:¥;a;£,g;:¥amu,m`|fr¥„#a8gfa£:£?Z':£#.i:?£
supaya   berbuat   baik   kepada   dua   orang   ibu   bapakn[ya,   ibunya
mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan  melahirkanrrya  dengan
susah  payah  (pula).  Mengandungnya  sampai  menyapihnya  adalah
/I.gr pw/wfa bw/a" " (Qs. AI Ahqaaf [46]:  15).

Jika   orang   awan   menyangka   bahwa   Allah   SWT   telali
menyebutkan   bahwa   di    antara   ciptaan-Nya   dijadikannya   umur
kandungan dan penyapihan itu tiga puluh bulan, mcka wajiblah semua
ciptaan-Nya seperti itu. Ini temasuk dalil bahwa umur kandungan dan

penyapihan  itu  tiga puluh bulan,  dari  sini  mereka juga kelak ketika
dewasa dan mencapai umur empat puluh tahun akan berdoa:  ~eiffi ;;
i€+:\=±::j3i3ij 61,b' #i; 8; £:=Si-jla:::~#iii      ''ya     rwfra#rfu,
tukyukilah  aha untuk mensyuhari nikmat  Engkou yang telah Engkou
berikan  kepadaku  dan  kepeda  ibu  bapakku  dan  supaya  aha  dapat
berbuat  amal  saleh yang  Engkau  ridlai"  (Qs.  A;1  Ahqaaf |46|..  1S).
Sebagaimana yang telah Allah terangkan dalan ayat tersebut.
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Akan tetapi apa yang terjadi da]am kenyataan kita di antaranya

ada yang kafir kepada Allali SWT dan mengin8kari nikmat-Nya, serta

perilaku  mereka yang tega dan berani  membunuh orang tuanya atau
mencaci dan lain sebagainya pada saat mereka dewasa dan mencapai
umur empat puluh tchun,  sedangkan mereka sendiri tidck menyadari
makna baliwa:  Dengan  ayat tersebut Allah  SWT  menjadikan  semua
ciptaan-Nya   dalam    si fat   yang   demikian.    Padahal    seperti   yang
diketahui  bahwa  Allah  SWT  menciptakan  yang  demikian  tidaklah
sama semua clan tetapi  sebagian saja.  Dan ini  tidak bisa dipungkiri
sebab   yang  dilahirkan  dalam  umur  kandungan  tujuh  bulan   lebih
banyck ,daripada yang dilchirkan dalam umur empat atau dua tahun,
dan juga yang dilahickan dalam umur kandungan sembilan bulan lebih
banyak daripada yang dilahirkan dalam umur enam atau tujuh bulan.

Abu  Ja'far  berkata:  mereka  berselisih  tentang  qira`atnya24,
chli Madinah, Iraq dan Syan membaca:  i;t=J{ 'F€3 e{ ;`j Ji},''yaz./% bagf.

};a#g   I.Hgz."   me#}Jempwr#aha#  pen)/.IswaH"   dengan   huruf  );a!'   dan
me»asAabkan i;t=J{  maknanya:  bagi  siapa pin baik para bapck atau

E]:ary=:::ga]cna:miseL¥Fp#d:ngp:n%:pj:ra,:anakmn„¥:,a;ae,b#¥®*j:
sebagai sifatnya.

24     Jumhur membaca: i;-.}l iji'.®i dengan huruf}/a' dari wza# fl dan menashabkan

i.lJ?jl . Mujahid, Hasan, Humaid, Ibnu Muhaishin dan Abu Raja' membaca:  ii` bi

aie}l dengan huruf rz7' dari waearz f dan mere/akan i.Lj.j` . Abu Hanifah, Ibnu
Abi  Abalali  dan  AI  Jarud  bin  Abi  Sibrah  membaca  sama  juga  akan  tetapi
memberikan harakat kasrah pada huruf ra ' dalam iflj.j` ini seperti lafazh  j ij\1al`
ij\jL+I  ahli  Bashrah memberikan harakat /ofAaA  pada  huruf ra' dan la' juga
memberikan   harakat   AasraA   pada   huruf  ra'   saja,   ahli   Kufch   membaca
sebaliknya, dan diriwayatkan dari Mujahid, ia membaca: i*+.j` dari wazan ii:ajl`,

dan  diriwayatkan  dari  lbnu  Abbas,  ia  membaca:   i£-.}lj+;o`  dengan
memberikan harakat dAammaA pada huruf}Ja', dan dibaca :ij.i  dengan harakat
dAammaA  pada huruf mz.in para ahli Nahwu menisbatkannya kepada Mujahid.
Lihat Abi Hayyan dalam A/ BaAr .4J Mwfoi.fA (2/498, 499).

\
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-Abu Ja'far berkata: gz.ra `a/ yang tepat adalah dengan huruf

:;;t*Ji¥Bim£;..Sffa:S¥{:?,p¥r¥?„`S;:::&#Ah:::y;t:tAk&:d¢a„L:F.
¢#¢*#)/¢.  maka  mereka  jugalch  yang  menyempumakan  penyapihan

yaitu  bapck  dan  ibu jika  mereka  menghendaki,  dan  qira`at  ini  telalh
masyhur dalam banyak riwayat yang dapat dijadikan' dalil sedangkan

yang lainnya tidaklah demikian.

Telah  ditemukan  bahwa  orang  Arab  mengatakan  ai\[-=>*Jl
dengan  harakat  AczsraA  pnda' huruf ra' andaikan  riwayat  ini  benar ia

:eie:id:=anha:yi:i`Jb*.:e:`::n:;:ganJ`fed=i3T£|Ji±toL#;;e#
JL+I dan J\-Jl adapun qira`at yang benar adalah dengan harakat
/a/AdA tidak ada yang lainnya.

Penakwi]an rirman A]]ah:  t±giv #{;:S{Shj2£flJ5  /Dab
kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  pahaion  kepada  pare  ibu
dengan cara ma'ruif)

Abu Ja'far mengatakan:  &'jJStF3 malmanya:  ay.ah darn anal-
anak yang disapih wajib baginya €#£,memberi makan. ibunya, adapun
lafazh  ijjjJ` berarti  sesuatu yang mengenyangkan saperti  mckanan
:#;;:9 dan lafazh ir<}` berarti pakaian.

Mckna: t2J*:L> dengan  layak  sebagalmana yang diperintahkan
sebab Allah mengetahui masing-masing keadaan seseorang yang satu
dengan yang lainnya baik yang kaya dan miskin maupun yang lapang
dan susch, maka Allali memerintahkan supaya memberi naflcch sesuai
dJ;:g`L#i¥+an#jFr{;::£]\:§±mfB:,isapfrt;££,;t:,,igdrce;,J#':r#;

yang  mampu  memberi  nafhah  menurut  kemanpuannya.  Dan  orang
yang  disempithan  rezekinya  hendaklah  memberi  naflrah  dart  harta
yang  diberikan   Allah  kepadanya.   Allah  tidak  memikulhan   beban
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kepada   seseorang   rrlelainkan   (sekadar) `  apa  yang  Allah   bfrikan
kapad¢nya"  (Qs.  Ath-Thalaaq  [65]:  7),  dan  saperti  riwayat-riwayat
berikut:

4953.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid

`menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak

:9:a;i;:£ych¥5kf#£,kgi£S;:3#`3:dG¥,:a#¥„gDfg;:£¥¥
anaknya   selama   duo   tahun   penuh.   yaitu   bagi   yang   ingin
menyernpurnakan   penyusuan.   Dan   kewofib.an   ayah   memberi
mahan  dan pahaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  ma'rrf'  ia
berkata: jika seseorang mentalak istrinya sedangkan ia menyapih
analmya  dan  keduanya  setuju  untuk  menyapihnya  dua  tahun

penuh, maka wajib bagi bapalmya untuk memberikan naflcch dan
pakaian dengan baik sesuai dengan kemampuannya, Kami tidak
memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya.25

4954. Ali bin Sahl `Ar-Ranli menceritakan kepadcku, ia berkata: Zaid
menceritakan {  kapada    kani,     ia    berkata:     Ibnu    Humaid
menceritakan  kapeda  kani,  ia  berkata:  Mahran  menceritakan
kepada kami dari Sufyan ayat:  6),-gi,g'#r ;i:±'Bi 6ij±j. i`fis.{j
'-a)=:gf^'.a ol '.Yu£ "Para ibu hendaklah menyus_ukan anak-anaknya

selama     dua     tahun     penuh,     yaitu     bagi     yang     ingin
menyempwrmahan pe#)wswa# '' yaitu dua tahun sempuma  ,]JS`\jij
fi "Dan kewajiban ayah memberi makan  dan pahaian kepada
pare  z.bz4  de7zgr»  care  ma'rzf/'  wajib  bagi  ayah  memberikan
makanan dan pakaian dengan baik.26

4955.  Diceritakan kepadaku dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritckan kepada kani dari bapaknya dari Ar-Rabi' ayat:  fij

25     As-Suyuthi  dalam  ,4d-D!irr  ,4J  Ma#tswr  (1/689)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalan

Tafsimya (2/429) dan Ibnu Katsir dalam Tafsimya (2/379).
26     |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/429).
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±Ssjh>'.#'j:S'.i:bin, fi ,>SS)  "Dan kewdyiban ayah memberi makan
ddn pakaian kepada para  ibu dengan cara ma'rrf' ±a berkata:.
Wajib bagi ayah.27

Penakwi]an  rirman  A]]ah:   \{:;{ji}4#&f  /Seseora»g
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya)

Abu Ja'far berkata: maknanya: sesungguhnya manusia tidak
bisa menanggung beban kecuali sesuatu yang tidal( memberatkan. Dan
maksud  ayat  tersebut  yaitu:  Allali  tidck  memberikan  beban  kepada
seseorang  yang  memberikan  naflcah  kepada  wanita  yang  menyapih

:n:ayaa;:::ua,Zfdg;y¥fi,#.¥p;ffE,Z9Sfa;±e;a3P..=T=:a:,:p#;
\S£)It.~C 4y)::i "Hendaklah orang yang mampu memberi naf lcah menurut
;emam;unnnya.  Dan  orang -inng-disempithan  rezehinya  hendaklah
memberi  nafkah  dart  harta yang  diberikan  Allah  kepadanya.  Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainhan (sehadar)  apa

);a"g 4//a* berz.ha# kepadr#};a" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7) dan seperii
riwiayat berikut:

4956.  Ibnu  Huniaid  menceritckan  kepada kami,  ia berkata:  Mahran
menceritakan kepada kami  dan  Ali  menceritakan kepadaku, ia
berkata:  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan  ayat:   f
\€;::.i± J:i :±Z3 "Seseorang tidak dibebani melainkan T!^enunt

fr¢darkesanggwpaH#}/a''kecualidengankemampuannya.28

Lafazh e*J`  seperti JJj}t  dari perkataan: j-,-I-.Yl I+- ¢A}ij dan
ail e++. dan berasal dari perkataan:  di.3 `iL±£` tfw»in yaitu
saya bisa memberikannya kapadanu dan saya tidak merasa berat
dalam      memberikannys      kepadanu      serta      saya      telah
memberikannya kepadamu dengan segenap daya upaycku.

27      Ibid.
28     |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/430).
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MaLknz\..       \Sf:$04\,:f5Jfig±i      "Seseorang      tidak     dibebani
melainhan  menurut  kadar  kesanggxpannya"  se;perti .yalm8  Sayal
kemukakan  yaitu:   Tidck  dibebani  kecuali   apa  'yang  sanggup
diusahakannya   dan   tidak   merasa   kesusahan,   bukan `  seperti
dugaan   orang   ahli   qadar   yang   mengatakan:   tidak   dibebani
kecuali sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya yaitu
bisa melaksanckin  segala perintah-perintali-Nya.  Sebab jika ini

yang dimcksud maka ayat:

ir6ife.ft.iir~uiffy.Ttl'ij±*ci=3frT
"Lihatlah     bagdimdrna   +  mereka     membuat      perumpamaan-

perumpamaan  terhadapmu;  harena  itu  mereka  menjadi  sesat
dan    tidak   dapat    lagi    menemukan   jdlan    (yang    benar)",
menunjukkan  bahwa  mereka  tidak  manpu  menemukan  jalan
sebagaimana yang telah dibebankan kepada mereka, maka wajib
hukumnya    mereka    dalam     satu    keadaan,    yaitu    dengan
memberikannya kemampuan.  Demikianlah salah satu perkataan
mereka yang tidck masuk akal  dan pantas dikatakan perkataan

yang  bathil,  sehab. sehagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa-Allah   telah   membchankan   kapa¢a   mereka   sesuai   dengan

kemampuan mereka dalam mencapai j alan yang benar.

Penakwilan  r]rman  A]lah:  -!J£4 :J¥t6 6#.Q33-t=£i
(Janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  karena  anaknya
dan seorang ayah karena anaknya)

Abu Ja'far berkata: Para chli qifa`at berbeda bacaan terhadap

qira`at ayat ini. Ahli qira`at Hijaz, Kufch,  Syan semua membaca:   Y`
YLif3i;'-®'ti,`'»'§J=±   "Janganlah   seorang   ibu   menderita   kesengsaraan
hare#¢ cz#ahaycz " dengan harakat/afftafo pada huruf ra ' berasal dari ¢ 'z./
#a¢z. .J)\±J- i jika dibaca seperti asalnya mcka dibacajazm, clan tetapi
dalam ayat tersebut dibaca rclftrz.* dengan membuang hunif ra' supaya
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mcringankan  bacaan  dengan  harakat /awhaA.  Dibolehkan  juga  jika
membacanya  dengan  harakat  hasraA  berdasarkan  harakat  /am /?'z./
dengan  harckat  'af.» /'f./.  Dengan  kata  yang  lain,  sebab /.azm  jika
ditahrik mcka berharakat fasraA29.

Ahli  Hijaz  dan  sebagian  ahli  Bashrah  membaca:  3\±L` \IIIj
mere/t7kannya.   Berarti   tidak   berasal   dari  /}'1./   »aAI.   yang  berarti
laran;an akan tetapi berarti khabar yang arAa/ kapada  j! ;a: & i
\4;:SL)    "Seseorang    tidak    dibebani    melainhan    menurut    kadar

kesanggupannya".

Sebagian ahli nchwu Bashrch menyangka bchwa ra/a' dalam
6£)tfth,`'»'§k=i4  "Janganlah  seorang  ibm  menderita  kesengsaraan
hare»a   a»ahaya"  dengan   makna:   tidak   sepantasnya   seorang   ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya, itu berasal dari   ei 4±+. i
jlaJ ketika  lafazh  rli++.  dibuang maka, sebagai  gantinya  jljLJ-
menggantikedudukan`ji±+.sertamembchkancontohsyair3°berikut:

r` ha.j jjf y ®i t4+;23  Fj=3 13! Lj! enl r<|l ++

`   Mereka menyangka bahwa ra/¢' pada lI--ji. malmanya 4±+..

Adapun  yang  terdchgar  dari  perkataan  mereka  bukanlah  demikian.

29     Dalam   paragraf  ini  jelas   sekali   ada   kekurangan,   kemungkinan   pencetak

menchilan8kan teks, akan kami kemkakan di sini dari lbnu Hayyan dalam A/
JJaAr A/ A/zfAzth: Ibnu Katsir, Abu Am, Ya'qub, Ibban dari Ashim: ;`2.f 0' dengan
rfein/akan   huruf  ra'   yang   bertasydid,   gI.ra`af   ini   sesuai   dengan   yang
sebelurmya:  I;:;{j i} jL# Jife f yaitu sama-sama ra/a ' Ineskipun kcduanya berbeda
malma,   sebab  yang  pertama  mengandung  malma  khabar  sedang  yang  ini
mengandung malma »aAI.. Para ahli gI.ra `af yang lainnya membaca:;\2t` U` dengan
harakat/awhaA yaitu dengan wazan;'I./ naAf. dengan harakat szfkzm diakhir huruf
ra'  lalu  diidgAowkan  maka  hunif ra'  di  awal  berharakat  S«k«»  pula  maka
harakat /afAaA menelxpati huruf terakhir.

30     Sya'ir ini milik Abu Al-Liham At-Ta8hlabi yaitu sari' bin Amr bin AI Harits bin

Malik bin Tsa'labah bin Bakar. Lihat Sibawaih dalam kitabnya ( 1/431 ).
3t     Bait ini ditemukan dalam sibawaih dalam kitabnya (1/431) dan fyawh fyawAz.A

A/Mwgivn)Jyaitusya'iryangjumlahbaitnyasembilanbelasdandalamf4/-£z.sa».
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Perkataan  mereka  seperti:   9131-,-I. €j-[[EE-Ei   adalch  mereka  bermaksud

mengatakan:  ?`311,- eL4- ®1 AJ.j=i  mcka mereka menashabkan  ;±4[-I-=i
dengan niat mengganti el, adapun jika tidak bemiat mengganti ®`  dan
tidak menginginkan makna yang tersirat, mengatckap:  ?13\- i[iliJ.j=i

=.a.Tfekraa{ay:t:;n££'u9e:i:bact:dr¥gra?::nhgufu:gck=u¥aj#.an,:`,£.
atau  jl2EEJ- e` i++.\-  kemudian  mqubuang  I++.  dan  e`  lalu
menjadikan jljaJ- menggantikan I++. maka wajib me»asAabkannya
dengan  makna  tersebut  bukan  membacanya  dengan  ra/a',  hal  yapg
demikian supaya diketahui bahwa »asA4b ini berasal dari makna yahg
tersirat, sebagaimana dengan peikataan: 9`3\- €j4=i, akan tetapi jika

yang dimaksud seperti yang kami  sebutkan yaitu rtz/a' tersebut athaf
kepeda    \4;:±DS\.::i fig34   "Seseorang   tidak   dibebani   melainkan
me#\wnff kqdar Aesa»ggapa»n}Ja " maka artinya saperti  ini  "Sescorang
tidak   dibebani   melainkan   mehurut   kadar   kesanggupannya.   Dan
tidcklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya", hal ini
sebagai  khabal bahwa tidak  ada yang demikian  dalam  agama Islam,
syari'atnya dan brikan akhlak orang Islam.

Abu  Ja'far  berkata:  Dua  qira`at  yang  paling  benar  adalah

yang  dibaca  dengan /afAaA,  sebab  mengandung  arti  larangan  dari
Allah  kepada kedua orang tuanya  saling menyengsarckan  satu saina
lain,  dan  yang  demikian  itu  diharamkan  kepada  keduanya  dengan
ijma'.  Jikalau  maknanya  sebagai  khabar  maka  diharamkan  kepada
kedua orang tuanya untuk menyengsarckan anaknya.

Para ahli tafsir menafsirkamya sebagaimana yang telah kami
kemukakan yaitu mengandung makna larangan, berdasarkan riwayat-
riwayat sebagai berikut:

4957.  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:
Abu  Ashim menceritakan kepada kani  dari  lsa dari  mnu  Abi
Najih  dari Mujahid:   tijiJ>}>f!.i,lj 3~t=£ Y'  "/a#gr"/aft seor¢rig  I.bw
me#derz.fa   *esengsaraa#   faczre"a   a#clfuy¢"  jan8anlah   ibunya



SwhAIBoqach

menolck  menyapih  anaknya  yang  dapat  memberatkan  kepada
bapaknya,  dan  janganlch  bapaknya  memberikan  kesengsaraan
karena analmya  lalu  melarang ibunya menyapihnya yang dapat

`         membuatnyasedih.32

4958.    AI    Mutsanna   menceritakan   kapadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch    menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kapada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
Semisal hadits di atas.33

4959. Bisyr bin Mu`adz menceritckan kapada kami, ia berkata: Yazid
bin    Zurai.    menceritakan    kapada    kami,    ia   berkata:    Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah ayat:   6ji}>ce.q3 3-es Y`
-®,itL}>,'fi »>S$4; "Janganlah seorang ibu menderita kes?n?saran
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknyq" ±a\ bqukatal..
Allah    telch    mela]ing    perbuatan    menyengsarakan    bahkan
mendekatinya     sekalipun.      Allah     juga     melarang     bapck
memberikan  kesengsaraan  dengan  cara  mengambil  anak  dari
ibunya, jika ibunya rela ketika anaknya disusukan orang lain. Ibu

juga dilarang memberikan anak kepada bapaknya dengan tujuan
memberatkanya.34

4960.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazaq  memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kani  dari  Qatadah  ayat:  C.3j 3~t=± i
G.Sjp> "Janganlah  seorang ibu menderita kesengsaraan  karena
cI#afuya " ibunya memberikan anaknya kepada bapaknya supaya
memberatkannya,   -!JS>,'j :Jgr{j   ''Da"  seorc[#g  ayaft  fa&re#a
a#arfuya! " ia berkata:  Tidak juga bapaknya, mengambil anaknya
dari   ibunya   sehingga   membuatnya   sedih,  jika   ibunya   rela
mendapat upah susuan sebagaimana bapaknya mengupah orang

32     Baihaqi dalam sw#a# (7/478) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/431).
33     Mujahid dalamTafsimya hal. 237.
34     |bnu Abi Hatim dalamTafsimya (2/43l).
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lain  untuk  menyapih  anaknya maka  ibu.  1ebih  berhak  terhadap
anaknya daripada orang lain jika memang re|a.35

4961.  Diceritakan kepadaku  dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu  Abi  Ja'far
menceritakan- kepada  kami  dari  bapaknya  dari  Yunus  dari  AI
Ha;sa:n..   6$3;,ce.'n,`3'Sk=±4   "Janganlah   seorang   ibu  menderita
Aese»grczji¢a»  A¢re»cz  a[«aA»)Ja"  ia  berkata:  yang  demikian jika
mentalak   istrinya,   maka   tidck   sepantasnya   dia  memberikan
kesengsaraaan  lantas  mengambil  anaknya dari  ibunya.  Adapun

jika ibunya rela dengan upah susuan sebagaimana bapaknya rela
untuk    mengupah    susuan    kepada    orang    lain    maka   tidak
sepantasnya  ibunya in?mberatkan bapaknya dan membebaninya
dengan    sesuatu   yang   tidak   dikuasainya   apalagi   bapaknya
Seorang yang miskin dan memberikan anak kepada bapaknya.36

4962.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kapada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak:  tij}>¢®Sj 3~t=£ Y`
"Janganlah    seorang    ibu    menderita    kesengsaraan    harena

a»awhya"  janganlch  ibu  menyengsarckan  anaknya  dan  bapak

janganlch menyengsarakan anaknya.37

Ia berkata: janganlah ibu menyengsarakan analmya dengan cara
memberikan   anck   kepada   bapalmya  jika  masih  hidup   atau
kepada  keluarganya  jika  sudch  meninggal.   Janganlah  bapak
menyengsarckan  ibunya jika  ia berkeinginan  menyapihnya  dan

j anganlch menganbilnya.
4963.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan

kepada kani, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami dari
As-Snddi..  6S')p!'-.'fl,`6 '3frk=± 4  "Janganlah seorang ibu menderita

35     Abd`rmzzaq  dalam "usAa##a/ (7/59)  dan  Ibnu  Abi  Hatim dalam Tafsimya

(2/431).    ,ae     |bnu Abi Hatin dalam Tafsinya (2/43l).
37     |bnu Katsir dalam Tafsimya (2/376).
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hese%graraa"   harena  awady¢"  ia  berkata:  janganlah  bapak
mengambil   anak   dad   ibunya  lantas  memberikannya  kepada
orang   lain   dengan   mengupahnya   sebagaimana   ibunya   telch
menerima  upah  tersebut,  dan  janganlah  ibunya  memberikan
kesengsaraan   lantas   memberikan   anaknya   kepada   bapaknya
seraya     berkata:     "aku     tidak     mau     mengurus     sekarang"
menelantarkannya,    akan   tetapi    ibunya   wajib   menyapihnya
sampaibapaknyamencariorangyangbisamenyapih.38

4964. AI Mutsarma menceritakan kepadcku, ia beckata: Abdullch bin
Shalih    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Al-Lalts
menceritakan    kepadcku,    ia    berkata:    Uqail    menceritckan
kepadcku dari Ibnu Syihab dan ia ditanya tentang ayat:   i`1ji{j

i6+g SS'.:i:isSI ':;±3."Para  ibu  h?n.daklah .menyusu„P:,.ra:r£.k:,.
Z;:;k;*  s-ela;;d;;  tahun  penuh"  samperi  ayat..  Pt.'n,`3'§k=±4
-9SL}>.'h»>S$4iYL$3>    "Janganlah   _seorang     ibu     Ten.derita
kesingsaraan   karena   anakn[ya   dan   seorang   ayah   harem:
a»akya" Ibnu Svihab berkata: Para ibu lebih berhak menyapih
anaknya selama mereka menerima upch susuan tersebut seperti

yang    diberikan    bapaknya    kepada    orang    lain,    dan    tidak
sapantasnya  seorang  ibu  memberatkan  bapaknya  serta  enggan
menyapih aninya yang memberatkan bapaknya dalarn masalah
upah  seperti jika mengupah  orang  lain.  Dan tidck  sepantasnya
bapcknya mengambil  anak dari  ibunya sebab memberatkannya

`*r=§edang    ibunya    mendapat    upah    penyapihan    sebagaimana

bapaknyamemberiupahorang|ain.39

4965.  Ibnu Humaid menceritakan kapada kani,  ia berkata:  Mahran
menceritckan kepada kani  dan Ali  menceritakan kapadaku,  ia
berkata:  Zaid  menceritckan  kapada  kani  dari  Sufyan  tentang

38     |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsimya  (2/431)  dan  Ibnu  Katsir  dalam  Tafsimya

(2lsn6i).39     |bnu Abi Hatim dalamTafsimya (2/430).
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"Janganlah    seorang    ibu    menderita

a»ahaya"  maknanya:  janganlah  ibunya
kepada  bapaknya  jika  mentalaknya  di

memberatkannya    t3j!S>,'j A:Jgr Y'j    ''Da#
seora#g cryczA  harerm  a#ahays " maknanya: janganlah bapaknya
mengambil    anaknya    dari    ibunya    seandainya    hal    tersebut
memberatkarmya.40

4966.    Yunus   menceritalkan   kepadcku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang     ayat:     £!j!S>,'j :JL'Y'j tij]';>'!.a,3 3~C± Y'     ''Ja#gcm/aft
seorang   ibu   menderita   kesengsaraan   harena   anahaya   dan
seora#g ayczfo  hare#a  cz#ahaya" ia berkata: janganlah bapaknya
mengambil  anaknya dari  ibunya padahal  ia ingin menyapihnya
maka hal tersebut akan memberatkannya, dan janganlah ibunya
memberikan   anaknya   kepada   bapaknya   sedangkan   ia   tidak
menemukan orang yang bisa menyapih anaknya.41

4967.  Amr bin Ali AI Bchili menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abu Ashim  menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu Juraij
menceritakan  kepadcku  dari  Atha`  tentang  ayat:   f{®$33~G£ Y`
YL$3!> "Janganlah  seorang ibu  menderita kesengsaraan  harena
a»&hayo"   ia   berkata:   janganlah   kalian   membiarkannya   dan
memberikannya kapada bapaknya supaya menyapihnya sehingga
memberatkarmya    dan    membencinya,    dan    janganlah    pula
bapalmya   melarangnya   menyapihnya   dengan   tujuan   untuk
memberatkamya.42

Yang  lainnya  mengatakan:   adapun  6L-Jljll   yang  dimaksud
dilarang disengsarakan oleh bapak adalah wanita yang menyusui
anak orang lain, berdasarkan riwayat berikut :

4°     AbdulTazaq dalam MusAa##a/(7/59) dan Ibnu Katsir dalam Tafsimya (2/376).
4'     |bnu Katsir dalanTafsimya (2/376).
42     Abdurrazaq dalam "usAa"#a/(7/58).
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4968.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadalku,  ia  berkata:  Muslim  bin
~  Ibrchim menceritckan kepada kami, ia berkata: Harun An Nahwi

menceritakan kepada kani, ia berkata:  Az-Zubair bin AI Harits
dari Ikrimah tentang ayat:  6j;>r-®35 3~t=£ Y' "Jcl#gr#/¢A seora#g
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya" ya;in wamitol yang
menyusui anck orang |ain43.

Makna     tersebut     yaitu:     janganlah     bapak     seorang     anak
memberikan  kesengsaraah  kepada  ibunya,  dan  janganlah  ibu

juga  memberatkan  bapaknya  sebab   anaknya.   Dalam   hal   ini
membuang/a'z./ dalam konteks jld-.  , kemudian dikatakan:  Y'
-3£L}>.'h»>S$4i6S'3!'-.'fl,`3'SK=±       "Janganlah       seorang       ibu
menderita  kesengsaraan  harena  anaknya  dan  seorang  ayah
Aczre#a  a#ahaya "  sebagaimana  dikatakan  jika  dilarang  untuk
memuliakan orang tertentu dengan tidak disebutkan /a! '!./nya dan
tidck  melarang  memuliakan  seseorang,  contohnya:  Amr  tidak
dimuliakan  dan  tidak  duduk  bersama  saudaranya.  Kemudian
mengganti   bentuk   fcldft'z/  tersebut   menjadi   jla-. Y    dan
memberikan harakatnya pada ra' yang kedua yang sebelumnya
berharckat swha#  dalam bentuk /cldfo 'z/ dengan harakat ra[' yang

pertana.
Sebagian ahli ilmu Arab menyan8ka bchwa memberikan harakat

/a!ffo¢A dalam hal ini disebabkan ia haralkat yang terakhir. Orang

lil+a:og,e=e=g::;e=i:ai:eyr:,:ku::iickichya:b:np¥;isou:,:a:JLg3~
+

"Janganlah    seorang    ibu    menderita    kesengs6raan    karena

:"ifu#y:i:;]]:bThgjde£,Sa]snfj,:kdaa]##€'JE9:eer:aranfadtera£;;a:
daripada berharakat /c!ffoafo,  sedan8kan membaca dengan hasrczA
lebih tepat dari/affoa*, seperti +jal` 9J.  lebih jelas daripada  Gut
i,Jalt.

43     |bnu Athiyah dalam Tafsimya (1/312).
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Adapun ijma' para am qira`at membaca: 3\:a;€ U` dengan harakat

/a/AaA adalch sebagai dalil yang jelas tentang salahnya peridapat
mereka.

:kin::e:;:,;}£9uprseendg:tgck:;,,h:]¢;ae,r:e#,#:;#a,a?¥a::
per[ama sebenarnya berharckat hasraA, mereka telah melupckan
tafsir ayat tersebut, dan bertentangan dengap penafsiran dari para
ahli tafsir seperti yang telch kami kemukckan.

Sebab  Allah telch melarang untuk  saling menyengsarckan  satu
sama lain di  antara mereka sebab analmya, bukannya melarang
salah    satu    dari    keduanya    menyengsarckan    anak.    Sebab
bagaimana  dilarang  menyengsarakan  seorang  bayi  yang  masih
menyusu  yang  tidak  mungkin  menimbulkan  madharat  kepada
orang lain. Jika memang demikian maknanya maka ayat tersebut
akan seperti ini: tod---Jj! iA--J`j /j=3 i artinya: janganlah ibunya
memberikan keschgs-araan kepada anaknya.     I

AhliilmuArablainnyamenyan8kabahwa3liJbolehberhakat
hasraA44, adapun hal ini menurut hemat kami tidak boleh sebab

jika memberikan harckat hasra* maka clan merubali maknanya
dari )3\aJ i  yang berasal dari bentuk yang tidak disebuckan
/a 'z./nya menjadi )jla- i bentuk yang disebutkan/¢ 'z./nya.

Abu Ja'fa'r berkata: jika` Allah SWT telah melarang di antara
mereka untuk` saling menyengsarakan  satu sama lain sebab anaknya.
Seorang   imanl   muslimin   mempunyai   hak   -jika   seseorang   ingin
mengambil  anaknya :dari  ibunya  setelah  ditalak.  sedangkan  ibunya
merawat, menj aga dan menyapihnya sebagaimana bapaknya merawat,
menjaga     dan     mengupch     penyapihan     kapada     orang     lain-

"     Telah kami telaah dalam Ma'a»z. 4/ gefr`a» (2/502), Abi Hayyan dalam A/ BaAr

A/  "wAlt4  (2/502)  dan  Ibnu  Zanjalah  dalam  fJWLfr.atw/  ql.ra `a/  hal.   136  tidak
m"nmkamya.
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memerintahkan bapck supaya menyeral]kan anak kepada ibunya selagi
si bayi masih memerlukannya dengan memberikan upah sebagai orang

yang  menyapih  anaknya.  Imam  juga  mempunyai  hak  -jika  si  bayi
tidck  mau  menerima penyapihan  kecuali  dari  ibunya, jika bapaknya
tidck  menemukan   orang  yang  mau  menyapih   anaknya  walaupun
anaknya  mau  menerima  penyapihan  dari  orang  lain,  atau  jika  dia
bapaknya termasuk  orang  miskin  dan  tidak  menemukan  orang  yang
mau menyapih anaknya tanpa diberi upah- untuk memerintahkan ibu

yang telah ditalak mengambil  anak  dari bapaknya untuk disapih dan
dirawatnya.   Sebab  jika   Allali   SWT   men8haramkan   untuk   sating
menyakiti  satu  sama  lain  di  antara  mereka  sebab  anaknya,  maka
memberikan  kesengsaraan  kepada  anak  dalam  hal  ini  lebih  pantas
untuk diharamkan sebab hal tersebut akan menyusahkan kepada yang
lain.

Penakwilan r]rmantAllah:  dysd± ±¥giv#6  /Dun Wan.spr»
berkervof iban demikion)

Para   chli   'tafsir   berselisih   pendapat   tentang    ±¥\j{    yang
dimcksud dalan ayat tersebut, chli waris yang nana? Dan siapa waris
tersebut?

Sebagian  mereka  berkata:  Ia  adalch  alili  waris  si  anck.  Dan
meng?talkan  makna  ayat:  dan  chli  waris  si  anck  berkewajiban jika
bapalquya   meninggal    sebagaimana   bapaknya   jika   masih   hidup,
berda;inkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4969. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
meneeritckan   kepada   kani,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kapada kani dari Qatedah tentang ayat:  a,`S 5± ±¥\j{ #6  "Dan
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wa!ri.s  p«»  ber*ewa/.I.ban  demz.4z.a»"  yang  berkewajiban  adalah
ahli waris si anak45.

4970.  Musa  menceritakan  kapadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi    tentang   ayat:    &,`';5±±2\j{#3    "Da#    warl.a   pw#
berkewa/.7.ba» demz.kz.¢» " ahli waris si anak berkewajiban46.    .

4971.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata: ` Suwaid
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitchukan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah tentang

ayah..  6)A;,`'.> 3L ±u,Xsl ']SS "Dan waris pun  berkewdyiban demiq_an"
ia berkata: -ahli waris si anak. berkewajiban seper(i bapaknya47.

Kemudian    orang    yang   mengatakan    hal    tersebut   berbeda

pendapat tentang ahli waris si anak yang diwajibkan oleh Allah
SWT saperti yang disebutkan.

Sebagian mereka mengatckan:  ia adalah ahli waris si  anck dari

pihak bapaknya yaitu ashahaAnya, balk saudara, paman, sapupu
maupun   keponakannya,   berdasarkan   riwayat-riwayat   sebagai
berikut:

4972.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kapada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu
Juraij  memberitaliukan  kapada  kami  balwa  Amr `bin  Syu'aib
memberitahukannya        bchvia        Sa'id        bin'      Musayyab
memberitahukannya     bchwa     Umar     bin     Khaththab     RA
mengatakan  tentang   ayat:    &,`S5± ±¥`j}.i#3   "D¢#   wan.s  pw"
berfewa/'z.ba»    demz.kz.a»"   Amr   bin    Syu'aib    berkata:    Umar
menahan   Bani   Ammi   Manfus   agar   bertanggungjawab   atas

"     Ibnll Athiyah dalam Tafsimya (1/312), Abi Hayyan dalam A/ BaAr A/ We.^zth

(2/502) dan Ibnu Jauzi dalam zed A/ ^4dsf.r ( 1 /432)."     AI Mawardi dalamA»-IVwhaf w A/ Uyzin (1/300).
"     Abd`mzzaq dalam MusAa»»a/(7/59).
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seorang anck yatim  dengan memberi  naflcch kepadanya seperti

Perempuan dewasa48.

4973. Bi§yr bin Mu'adz menceritckan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami dari Qatadah bal]wa A] Hasan berkata:  S£3 +?`j{ #;
rat,`'.3 "Dan warts pun berkewdyiban demikian " yang beikewalfroan

adalah as*ahaA.49

4974.  Amr bin Ali  menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abdullch
bin   ldris   dan   Abu   Ashim   mereka   berhata:    Ibnu   Juraij
menceritckan kepada kami  dari  Amr bin  Syu'aib dari  Sa'id bin
Musayyab, ia berkata: Umar menahan Bani Ammi manfus agar
ber(anggunedawab  alas  scorang  anak  yatim  dengan  memberi

penyapihan kapadanya. 50

4975.  Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritckan  kepadcku,  ia  berkata:  Ibnu
Ulayych menceritakan kepada kami dari Yunus bchwa AI Hasan
berkata:  jika  sescorang  rieninggal  sedan8kan  istrinya  hanil,
maka naflcalmya dari  istrinya sedan8kan nafltah untuk anaknya
adalch dari bapaknya jika mempunyai haira, jika tidak haka dari
asAabaftnya.  Ia berkata:  ia menafsirkan tentang ayat:   +¥`}.i #3
6N,`'..3L    "Dan    warts    pun    b?rkewofiban    demihian"    yang
diwaj ibkan adalch para lcki.Iaki.51

4976._   Amr   bin    Ali    menceritckan    kapada   kami,    ia   berkata:
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kapada kami, ia berkata:
Hasyim menceritakan kapada kani dari Yunus dari AI Hasan, ia

48    Abdunazzaq dalan Tafsinya (I/350) dan dalan "us*a##a/ (7/59) dan Ibnu
Atii Hatim dalam Tafsimya (2/432).

49     |bnu Jauzi dalam zadA/"asl.r (1/727).
sO     |bnu   Abi    Syaibah   dalam   MusAa»na/   (4/184)    dan   Abdurrazzaq   dalam

Mus„a##a/(7/59) dan Ibnu Abi Hatin dalam Tafsimya (2/432).
5'     Sa'id bin Manshur dalam As-Szf»a»  (1/366),  Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya

(2/433) dan Ibnu Jauri dalam Zad j4J Afasl.r ( 1/727).
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beckata:    yang   diwajibkan   adalah   asAabarA    laki-laki   bukan

perempun.52

4977.   Abu  Kuraib  dan  Amr  bin  Ali  mereka  berkata:   Ibnu  Idris
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hisyan  menceritakan
kepada  kami  dari  Ibnu  Sirin,  ia  beckata:  seorang  wali  datang
membawa seorang anak yatim kepada Abdullah bin Utbah dan
menanyakan  tentang  perihal  naflcahnya,  maka  Abdullch  bin
Utbah  menjawab  kepadanya:  jika  ia  tidak  mempunyal  harta
maka aku menyunin kamu yang akan berkewajiban memberikan
naflcahnya  sebab  AIlah  SWT berfirman:  69`'3 5± ±2`ji #3  "Da#
Warts pun berkewajiban demihian. "63

4978. Ya'qub bin lbrahim menceritakan kapada kami, ia beckata: Ibnu
Ulayyah    menceritakan    kapada    kami,    ia    berkata:    Ayyub
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia beckata:
seseorang   datang   kepada   Abdullah   bin   Utbah   menanyakan
tentang   penyapihan`  dan   ia   telah   memberi   penyapihan   dari
hartanya,    1alu   ia   berkata   kepada   walinya:   jika   ia   tidak
mempunyai harta kami menyuruh memberi penyapihan dengan
har(amu, apakah kamu tidak melihat Allah berfirman:  ±L2`ji #;
6N,`'.>3S"Danwarispunberkewofibandemikian.'RA

4979.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  behata:  Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim tentang

ayat..  6N,`'.. '}L ±u,;S^ '|;a "Dan warts ;in berkewajiban demikia;"
ia beckata:  ahli waris beckewajiban seperti ayahnya jika si anak
tidak  mempunyai  harta.  Dan jika  ia  mempunyal  sapupu  atau

52     |bnu Jauzi dalamzadA/"asl.r (1/727).
53     |bnu Hazm dalamA/MWAaJJa (7/338).
54     |bnu  Abi  Hatim dalam Tafsimya  (2/433)  dan  Ibnu Hair dalam A/ MWAa#a

(7/338).
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&sA¢bch yang mewarisi darinya maka ia berkewajiban memberi
naflcah.55

4980.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadcku,  ia berkata:  Abu
Ashim  menceritakan kepada kami  dari  Isa dari  lbnu Abi Najih
dari  Mujahid:   rfu,`S 6£9 ±¥`ji j£;3  "Da#  warj.s  pw#  ber*ewajz.b¢#
de"l.ki.¢# ", ia berkata: yaitu wa|i jika ada.56

4981.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   mnu   AI   Mubarak
memberitchukan kepada kami  dari  Abi Bisyr Waraqa' dari Abi
Najih dari Mujahid semisal hadits di atas.

4982.    AI    Mutsanna   menceritckan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifan    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
semisalnya.

4983. Abdullah bin Muhammad/ AI Hanafi menceritakan kepada kami,
ia berkata:  Abdullah bin Utsman menceritakan kapada kami, ia
berkata:  Ibnu  AI  Mubarak  memberitahukan  kapada  kami,  ia
berkata:  Ya'qub (Ibnu AI Qasim) memberitahukan kepada kami
dari   Atha`   dan   Qatadah   tentang   seorang   yatim   yang   tidak
mempunyal  apa-apa,  apakah para walinya diwajibkan memberi
naflcah  kepadanya?  Mereka  berdua  berkata:  Ya;  memberikan
nafl{ah kepadanya sehingga mencapai aqil baligh.

4984.  biceritakan kepadcku  dari  Ya'la bin Ubaid  dari  Juwaibir dari
Adh-Dhahhak,  ia berkata:  jika  bapak  seorang  anck  meninggal
sedangkan   si   anak   mempunyai   harta   mcka   penyapihannya
diambilkan   dari   hartanya,   dan  jika   tidak   mempunyai   harta

55     |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/432).
56     Muhajahid dalam Tafsimya hal. 237, mnu Athiyah dalam Tafsimya (I/312) dan

lbnu Jauzi dalam Zad A/ A4dsir ( I/727) serta AI Mawardi dalam ,4%-IVw*a/ wa A/
Uy"" (i/300, 301).
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diambilkan`  dari  asAczhaAnya.   Jika  as^abaA  tidak  inempunyai
harta,mckaibunyayangbertanggungjawab.57

Sebagian  dari  mereka  mengatakan:  bahkan  diwajibkan  kepada
chli    waris    siapapun    baik    laki-laki    maupun    perempuan,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

4985.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami dari Qatadah ia mengatakan tentang ayat:   i?\}.i #3
6»,`<> 5£e "Dan warts pun berkewofiban demikian" yai+n ahii warns
berkewajiban  seperti  ayahnya  tentang  upah  penyapihan jika  si
anak tidak in-empunyai harta mcka lcki-laki maupun perempuan
berkewaj iban sebagaimana mereka telch mendapatkan warisan.58

4986.  AI  Hasan  bin  Ychya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kapada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Az-Zuhri bchwa
Umar   bin   Khaththab   memaksa   kepada   tiga   orang   yang
kesemuanya adalah ahli waris si anck supaya memberikan upah

Penyapihan.59

4987.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazaq  memberitchukan  kepada kanii,  ia berkata:  Ma'mar
memberitchukan kepada kani dari Ayyub dari mnu Sirin bahwa
Abdullah  bin  Utbali  menjadikan  naflran  si  anak  dari  hartanya,
dan   ia   berkata   kepada   alili   warisnya:   Jika   si   anak   tidak
mempunyai    harta   kami   wajibkan   kamu   memberi    naflcch
kepadanya,    apakah   kamu   mengetchui    Allah   SWT.    Telah

57     Qurthubi dalaln Tafsimya (3/168).
58     |bnu Abi Hatin dalam Tafsimya (2/433) dan Ibnu Jauri dalam Zad A/ Masl.r

(1/273)59     Abdurrazzaq dalam Mus4a##a/(7/60).
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berGrma".    tr,`'..3± ±±kfi` 1;a   "Dan   warts   pun   berkewajiban
demikian.'cO

Sebagian dari mereka mengatakan: ia adalah para al]li ahli waris
muhrim  yang  masih  ada  hubungan  dalan  satu  ral]im,  adapun

jika  muhrim  tetapi  tidck  ada  hubungan  dalan  satu  muhrim
i.,.i seperti  sepupu,  paman  dan  yang  semisal  mereka tidaklah  yang

dimaksudkan  dengan  ayat  tersebut,  adapun  yang  berpendapat
demikian adalah Abu Hudzaifch, Abu Yusuf dan Muhammad.6'

Golongan  yang  lain  mengatakan:  bahkan  yang  dimaksudkan
oleh   ayat  tersebut   si   anak  itu   sendiri,  berdasarkan  riwayat-
riwayat sebagai berikut:

4988.   Muhammad   bin   Abdullah   bin   Abdul   Hakan   AI   Mashri
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abu   Zar'ch   yaitu
Wahbullah  bin  Rasyid  menceritakan  kepada  kanii,  ia berkata:
Hiwah  bin  Syuraih  memberitchukan  kapada kani,  ia berkata:
Ja'far bin Rabi'ah memberitchckan kapada kani bchwa Basyir
bin An-Nadhar AI Mazni -scorang qadhi Hujairah pada zaman
Abdul  Aziz-,  ia  berkata:   a,I,`'}# +2`ji{#3  ''Da#  warjs  pw#
berkewajl.ba# de"z.kl.a# " ia berkata: Ahli waris tersebut adalah si
anck.62

6°  ` -Abdurazaq dalan MwsAa#Ha/(7/60).
6'     AI Kasani  dalam Badr`r ASA-ShaHa`I.':  malma  ahli waris yaitu keluarga yang

muhrim dan masih ada hubungan rahin bukan semun ahli waris sebagaimana
yang kita ketahui dalan ql.ra `aJ Abdullah bin Mas'ud RA.( ij±l r,l` tfs ®j`jl` +f.j
uJ3 jH)  maka  wajibnya  hal  tersebut  dikarenakan  adanya  hubungan  rahim
supaya   menjaga   ikatan   keluarga   maka   diwajibkan   kepada   mereka   untuk
menjaga dari keterputusan dan jika tidak ada maka tidak wajib, maka tidak sah
huloum  memerdekakan  hamba  sahaya,  dan  tidck  haram pemikahamya,  serta
tidak   dihalangi   wajibnya   hukum   potong   tangan   jika   mencuri,    W¢//¢W
Muwaffiq.Uha:the:1anBada`i'Ash-Shana`i'(414S).

62     Qurthubi dalam Tafsimya (3/168).
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4989.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ,ia berkata:  Abdullah
bin  Yazid  AI  Muqri  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Hiwch  memberitahukan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ja'far  bin
Rabi'ah   memberitahukan   kepada   kami    dari    Qabishah   bin
Dzu`aib    tentang    ayat:     rfu,`S5±±2\ji#3    ''Da#    warz.s   pw#
berkew¢/.I.b¢" demz.4z.a# '' ia berkata: si anak.63

4990.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan   kepada   kami   dari   Hiwah   bin   Syuraih,   ia
berkata: Ja'far bin Rabi'ah memberitahukan kepada kani bahwa

Qabishah bin Dzu`aib mengatakan:  Ahli  ahli waris itu adalah si
anak,  seperti  yang  dimaksud  dari  ayat:   6it,`'; ke2\j{ #3  ''Da#
Waris pun berkowajiban demihian. 'RA

4991.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan kepada kani dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak
tata]ng  ayah..   dr,`'.> 5L ±.,rS) '5js  "Dan  waris  pun  berkewajiban
demz.Az.a»"  ia berkata:  Ahli  warisnya  yaltu  si  anak  yang  masih
disapih.65

Abu Ja'far berkata: Penafsiran tersebut seperti yang mereka
tafsirkan yaitu: ahli warisnya si anak itu diwajibkan seperti ayahnya.

Yang  lain  mengatckan:  Bahkan  ahli  warisnya  adalah  yang
masih hidup dari kedua orang tuanya setelah meninggalnya salah satu
dari keduanya, berdasarkan riwayat sebagai berikut :

4992. Abdullch bin Muhammad AI Hanafi menceritckan kepadcku, ia
berkata: Abdullch bin Utsman memberitchukan kepada kami, ia
berkata:  Ibnu  AI  Mubarak  memberitalukan  kepada  kanii,  ia

63      An-Nahas da:1zmAn-Nasikh wa AI Mansukh (1123S).
64      Ibid.
65     Qurthubi dalam Tafsimya (3/169) dan Ibnu Jauzi dalam zad A/ Ma!sz.r (1/273).
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berkata:  saya mendengar Sufyan mengatakan tentang anak yang
mempunyai   paman   dan   ibu   yang   menyapihnya,   ia   berkata:

penyapihannya  diwajibkan  di  antara  kedrianya,  adapun  paman
dibebaskan   sebab    ibu   juga   sebagai    ahli   waris   maka   ibu
diwajibkan memberikan naflcah kepada anaknya.66

<   Penakwi]an firman A]]ah:  ¢6 js /Bewhcrm/.I.ba» demf.Az.¢«/

Abu   Ja'far   berkata:   Para  chli   tafsir  berselisih  pendapat
tentang  makna  ini,   sebagian  mereka  mengatakan:  maknanya:   ahli
waris si anck berkewajiban setelah meninggalnya kedua orang tuanya
sebagaimana bapaknya memberi upah penyapihan dan naflcahnya jika
si  anak tidak mempunyai  harta.  Berdasarkan riwayat-riwayat  sebagai
berikut:

4993. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim
menceritckan kepada kami  dari  Mughirah dari  mrchim tentang

ayat:.  trf> ^}j3 ±3,(S^ 'if e "Dan warts pun berkevajiban demihian"
ia  berkata:   ahli  waris  berkewajiban  memberikan  penyapihan
kepada anak.67

4994.  Amr  bin  Ali  dan  Muhammad  bin  Basysyar  mereka  berkata:
Abdurrahman   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abu
Awanah   dari   Manshur   dari   lbrahim:    rfu,`'35i3 i?\Ji 6?3   ''Dcz#
warts     pun     berkewajiban     demikian"     ia.    berkata..     upah

•flenyapihan.68

4995.    Amr    bin    Ali    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
menceritckan  kepada  kami  dari  Mughirah  dari  Ibrahim:    6?3

66     |bnu Jauri dalam zad,4/"as!.r (1/273)
67     |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/433).
68      Ibid.
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6tifo'ife ±u,rS\   "Dan  ,yaris   pun   berkewajiban   demikian"   .ra
berkata: penyapihan.69

4996.    Amr    bin    Ali    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrchman   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abu
Awanah dari  AI Mughirah dari  Ibrahim:   al,`'3 6i3 ±2\J{ #3  ''Dfl#
waris     pun     berkewajiban     demikian"     ia    belkatzL:.     upth

Penyapihan.70

4997.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrinan menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Hammad
bin   Salamah   menceritakan   kepada   kami   dari   Ayyub   dari
Muhammad bin  Sirin  dari  Abdullah bin  Utbah  tentang  firman
A:ILfrir.  6Nfo ']S i.,rfil 'if e_".Dan warts pun berkewajiban demikean"
ia berkata: penyapihan.71

4998.    Amr    bin    Ali    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritckan kepada kani,  ia berkata:  Hammad
bin   Salamah   menceritakan   kepada   kani   dari   Ayyub   dari
Muharmiad dari Abdullch bin Utbah tentang firman Allah:  #3
6N,`'.>'ife±.,rS\   "Dan   warts   pun   ber.!:p^/ajiban   demihian"   .\a
berkata: memberi naflcalh dengan baik.72

4999.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritckan kepada kami dari  Mughirah dari  Ibrahim tentang
flrman  Allah:   dy'; J± ±2\jl #;  "Dam  warts p%#  6erkewcl/.I.6a#
demz.kz.czH''   ia   berkata:   ahli   waris   berkewajiban   memberikan

penyapihan     sebagaimana    bapaknya    jika     si     anak    tidak
mempunyai harta.73

69     Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsimya hal. 67 dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya

(2/433)70     |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/433).
71       Ibid.
72      Ibid.
73     |bnu Abi Hatim dalam Tafsinya  (2/433)  dan Ibnu Jauzi dalam Zad ,4J Ma!sir

(1/273).
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5000.    Sufyan   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    bapakku
menceritakan   kepada   kami   dari   Sufyan   dari   Mughirah   dari
Ibrahim, ia berkata: Penyapihan.

5001.  Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abu
Nu'aim    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Sufyan
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibrahim  tentang  firman  Allah:
6Ji,:>']L ±»,(fi) 'JS  "Den  warts  pun  berkowajiban  demihian"  ia
berkata: penyapihan.74

5002.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abu
Awanah   dari   Atha`   bin   Sa`ib   dari   Asy-Sya'bi,   ia   berkata:

Penyapihan.75

5003.    Amr    bin    Ali    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman bin Mchdi menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu  Awanah  dari  Mutharrif  dari  Asy-Syabi  tentang  firman
A;112rdr.  6)A:,`'.i '3L ±.,rS\ ']S "Dan_waris pun berkewajiban demikian"
ia berkata: upah penyapihan.76

5004.  Amr menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abdurrahman bin
Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah dari
Mughirah dari Ibrchim dan Asy-Syarbi semisal hadits di atas.77

5005. Abu Kuraib dan Amr bin Ali menceritakan kepada kami mereka
berkata:   Abdullah   bin   Idris   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  saya mendengar Hisyam dari  AI Hasan tentang firman

74     Sufyan  Ats-Tsauri  dalam Tafsimya  hal.  67  dalam bab  penyapihan jika  tidak

mempunyai nafkah, dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/433).
75     |bnu   Abi   Hatim   dalam   Tafsimya   (2/433)   dan   Sufyan   Ats-Tsauri   dalam

Tafsimya hal. 67.
76     |bnu Athiyah dalam Tafsimya (1/312).
77       Ibid.
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A:I+zrdr.  6Nfo '}L ±.,rji\ 'J;a _I:Dan waris pun berkewajiban demikian"
ia berkata: penyapihan.78

5006.  Abu  As-Sa`ib  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu  Idris
menceritakan  kepada  kami  dari  Hisyam  dan  Asy'ats  dari  AI
Hasan semisal hadits di atas.79

5007.  Diceritakan kepadaku dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far
menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya  dari  Yunus  dari  AI
Hasan  tentang  firman  Allah:   a,I,`'S 6± ±2\ji #;  ''Da#  wclrJ.s p%ff
ZJerfrewa/.I.Z7¢#   dem!.k!.a#"   ia   berkata:   ahli   waris   berkewajiban

memberinafkalijikaiatidakmempunyaiharta.80

5008.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Hammad
bin  Salamch menceritakan kepada kami  dari  Qais bin Sa'd dari
Mujahid semisal hadits di atas.81

5009.   Amr  menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abdurrahman
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hammad  bin  Salamah
menceritckan  kepada  kami  dari  Qais  bin  Sa'ad  dari  Mujaliid
tentang    flman    Allah:     61,`'33i3±2\ji{#;    ''Da%    war!.s   pw#
berkewa/.I.bcI#   demz.kz.¢# "  ia  berkata:   memberi   nafkah  dengan
baik.82

5010.    AI    Mutsarma    menceritakan    kepadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada    kami,    ia   berkata:    Syibil

78     Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/433)  dan lbnu Jauri  dalam Zad A/ Masz.r

(1/273).
79      Ibid.
80     |bnu Athiyah dalam Tafsimya (1/312).
8]     Ibnu  Jauzi  dalam Zad ,4/ Masl.r (1/273)dan  Ibnu Abi  Hatin dalam Tafsimya

(2/433).82     Suyuti dalam Ad-Dwrr A"amtswr (1/687) dan ia, Abu Daud, Ibnu Mundzir dan

Ibnu Abi Hatim menisbatkannya kepada Abdun bin Hamid dari Mujahid, dan
Lihat Ibnu Jauri dalam Zad ,4J Masfr (1/273) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsimya
( 1/312) serta Abi Hayyan dalam ,4/ Bafor A/ Mw#i.tfe (2/506).
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menceritakan  kepada  kami  dari  lbnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
ten+a;ng  ayah..   6N,`>'3j3 ±.,rS\ ']is  "Dan  warts  pun  berkewajiban
demz.fez.cz" "  wali  berkewajiban  memberi  nafl{ah  dan  penyapihan

jika si anak tidak mempunyai harta.83

5011.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   AI  Hasan
menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Hajjaj     menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij   dari  Mujchid  mangatakan  tentang

ayah..  6y;,(I 'JL ±.,(S) 'Jis "Dan waris pun berkewajiban demikian"
ia berkata:  ahli waris berkewajiban  seperti  apa yang disebutkan

yaitu  memberi  penyapihan84.  Ibnu  Juraij  berkata:  Abdullah bin
Katsir   memberitahukan   kepadaku   dari   Mujahid:   seperti   hal
tersebut  dalam  penyapihan,  ia  berkata:   al,`'S Ji3 ±2\}.1 jE;   "Da#
wcz„.s  pw7t  berkewcz/.I.bcz#  demz.frz.cz# "  ia  berkata:  ahli  waris  juga

seperti    itu    memberi    nafl[ah    dan    penyapihan    jika    tidak
mempunyai harta dan tidak menyebabkan kesengsaraan kepada
ibunya85.

5012.  AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata:  AI Hasan bin
Yahya     menceritakan     kepada     kami,     ia    berkata:     Hajjaj
menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Atha` AI Khurasani
dari Ibnu Abbas:  61,`S J± ±2\ji{ #;  "Dcz# warts p%# 6erkewa/.i.ba#
demz.frz.cz#"  ia  berkata:   memberi  nafl{ah  sampai  berhenti  masa

penyusuanjikabapaknyatidakmeninggalkanhartakepadanya.86

5013.     Bisyr    menceritckan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami  dari  Qatadah  tentang  firman  Allah:   5£3 ±2\j{ #;
6N,`<>  "Dan  waris  pun  berkewdyiban  demikian"  ±a, berkata,..  ck. hi

Ibid.
Ibid.
Lihat atsar sebel-ya.
As-Suyuthi   dalam  Ad-Dwrr  AJ  Ma"ts"r  (1/690)   dan  Ibnu  Athiyah  dalam
Tafsinya(1/312).
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waris    berkewajiban    seperti    bapak    dalam    memberi    upah

Penyapihan j ika anak tidak mempunyai harta.87

5014. Abdullah bin Muhammad AI Hanafi menceritakan kepada kami,
ia berkata:  Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami,  ia
berkata:  Ibnu  AI  Mubarak  memberitahukan  kepada  kami  dari
Ma'mar  dari   Qatadah   tentang   firman   Allah:    th,`S5i3 ±2\J{ 523
"Dan warts  pun  berkewajiban  demikian"  ia, bckilfa..  aHLhii waifs

berkewajiban    seperti    bapak   jika    ia   meninggal    dan   tidak
mempunyai    harta    maka    bagi    ahli    waris    memberi    upah

Penyapihan.88

5015.   Ibnu   Humaid  menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur  dari  Ibrahim  tentang
flrman  Allah:   al,``3 Ji3 +2\ji{ j£:;   ''Da#  warjs  p%#  berkewo/.I.Ga#
demz.k!.cz# " jika  ia  meninggal  dan  tidck  mempunyai  harta maka
bagi ahli waris memberi penyapihan kepada anaknya.89

Sebagian   yang   lain   mengatakan   bahkan   penafsiran   tersebut
adalah:  bagi  ahli  waris  juga  seperti  bapak  yaitu  supaya  tidak
memberi   kesengsaraan,   berdasarkan   riwayat-riwayat   sebagai
berikut:

5016. Amr bin Ali dn Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada
kami,  mereka  berkata:  Abdurrahman  bin  Mahdi  menceritakan
kepada  kani,  ia  berkata:  Hammad  bin  Zaid  dari  Ali  bin  AI
Hakam  dari  Adh-Dhahhak bin Mazahim tentang  firman Allah:
6N,`'.>'}L ±u,rS\ 'Jjs  "Dan  warts  pun  berkewaj_ipan  demikian"  ia
berkata: supaya tidak memberi kesengsaraan.90

87     |bnu Abi  Hatim dalam Tafsimya (2/413)  dan Ibnu Jauzi  dalam Zad A/ Masl.r

( 1 /273)dan Ibnu Athiyah dalam Tafsimya ( 1 /312).88     Abdurrazaq dalam Mws*a##a/(7/59).
89     |bnu Jauzi dalam zad A/ "asz.r (1/273) dan AI Mawardi dalam j4#-IVw4a/ wo A/

Uyw# (1/301) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/433).
90     AI Mawardi dalam4#-IVwhaJwa A/ Uyw" (1/301).
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5017.   Ibnu   Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan kepada kami dari Ashim AI Ahwal dari Asy-Sya'bi
tentang    firman    Allah:     61,`'SJi3±?\J{j£;     ''Da#    warz.s    p%#
berfeewcz/.I.bcz#   de77".kz.cz# "  ia  berkata:   supaya  tidak  memberikan

kesengsaraan.91

5018.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  bapakku
menceritakan kepada kami  dari  Sufyan  dari  Jabir dari  Mujahid
tentang    firman    Allah:     al,`'SJi3±2\J{Si;     "Da#    worl.s    pw#
berkewczjz.bcz#         demz.frz.cz#"        supaya        tidak        memberikan

kesengsaraan.92

5019.  AI Mutsanna menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abdullah bin
Shalih    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Al-Laits
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Uqail   menceritakan
kepadaku dari  Ibnu  Syihab tentang  fiman Allah:   6ijJ'. i`1*S{jLi&!k SS'-i}:i§j|   "Para   ibu   hendcklah   menyusuhan   anak-

cI#akrc);a  se/czmcz  c7wcz  fa%w#  pe#wfo"  ia  berkata:  para  ibu  lebih

berhck  terhadap  penyapihan  anaknya  selagi  mereka  menerima
upah seperti bapaknya memberikannya kepada orang lain. Tidak
sepantasnya seorang ibu enggan menyapih anaknya sedangkan ia
diberi  upah  seperti   ia  memberi  upah  orang  lain.   Dan  tidak
sepantasnya  pula  bapck  mengambil  anck  dari  ibunya  dengan
memberikan   kesengsaraan   kepadanya   dan   ibunya   mendapat
upah sebagaimana ia memberi upch orang lain,  rfu,`'; 6£3 +2\ji #3
"Dan     warts     pun     berkewajiban     demihian"     a;in    warns

berkewajiban seperti ayah dalam hal tersebut.93

9'     Ibnu   Hazm   dalani  A/  MWAa//a   (10/106)   menyebutkan   dengan   lnatan   dan

sanadnya.
92     |bnu Jauzi  dalam Zbd j4J Mas!.r (1/273)  dan Ibnu Abi Hatim dalarn Tafsimya

(2/433).93     A| Mawardi dalam A#-IVwkaf wa ,4/ Uyw# (1/301) dan Ibnu Jauzi dalam Zod A/

Masir (llz]3).
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5020.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:  Mahran
dan   Ali   menceritakan   kepada   kami,   mereka   berkata:   Zaid
menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan  tentang  firman  Allah:
6N,`'..']± i.,(Sl 'J;a  "Dan  waris  pun  berkewajiban  demihian"  .ia
berkata:  supaya tidak memberikan kesengsaraan kepadanya serta
ia  wajib  diberi  naflcah  dan  sandang  seperti  diwajibkan  kepada
bapak94.

Sebagian  yang  lain  mengatakan:  maknanya  tersebut  yaitu:  ahli
waris  si  anak  berkewajiban  seperti  bapaknya  memberi  naflcah
ibunya  dan  sandang  dengan  baik.  Berdasarkan  riwayat-riwayat
sebagai berikut:

5021.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak:
6f yf>']S i.,rjj\ '|;a  "Dan  waris  pun  berkewajiban  demihian"  .ta
berkata:   ahli  waris  berkewajiban  ketika  bapaknya  meninggal
seperti   bapaknya   memberi   ibunya   naflcah   dan   sandang,   ia
berkata:    chli    waris    yaitu:    anak    yang    masih    menyapih:
menganbil    harta    darinya    -jika    mempunyai    harta-    untuk
kebutuhan  ibunya  ketika  menyapihnya.  Jika  tidak  mempunyai
harta  baik  anak  atau  ¢sfoabclfe  mcka  ibunya  tidak  diupali  dan
membiarkanibunyamenyapihnyatanpamemberinyaupah.95

5022.   Musa  bin  Hanm  menceritckan  kepadcku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Asbath  menceritckan
kepada kami  dari  As-Suddi  tentang  firman Allah:   j£3 i?\J{ #3
rfu,`'3   ''DCI#  warz.s  pw#  berfewcz/!.I.ba#  demz.4z.cz# "  ia  berkata:   ahli

94     |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/433).
95     Qurthubi dalamTafsimya (3/160).
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waris  berkewajiban  seperti  bapaknya  memberi  ibunya  nafl{ah
dan sandang.96

Yang   lain   mengatakan:   maknanya:   ahli   waris   berkewajiban
seperti  yang Allah  SWT  sebutkan,  berdasarkan  riwayat  sebagai
berikut:

5023.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan  kepada kami  dari  Ibnu  Juraij,  ia berkata:  aku
bertanya  kepada  Atha`  tentang  firman  Allah:   rfu,`'; J£3 i?\J{ 6i;
"Dan warts pun berkewajiban demikian" ia berkata,.. seperi\ ya:ng

Allah SWT sebutkan.97

Abu   Ja'far   berkata:   pendapat   yang   paling   tepat   dalam

penafsiran  tentang  firman  Allah:   61,`'3 Ji3 ±2\Ji #;  "Daft  waH.s  pwn
berfrewcz/.I.bcz#    c7emz.kz.cz#"   yaitu    sesuai    apa    yang    telah    dikatakan

Qabishah bin Dzu`aib dan Adh-Dhahhck bin Mazahim serta apa yang
telah kami  kemukakan  sebelumnya tentang  ahli  waris  yaitu  si  anak,
adapun   ayat: 6u,`S 5i3maknanya:   seperti   bapaknya   memberi   ibunya
nafkah  dan  sandang  dengan  baik  j'ika  dalam  keadaan  yang  sangat
membutuhkan  dan  sudah berumur tua,  dan  sudah tidak mempunyai

pekerjaan dan suami yang memberinya nafkah,  adapun jika kaya dan
sehat maka memberikannya upch penyapihan sebagaimana bapaknya
memberikarmya kepada orang lain.

Kami  katakan  pendapat  ini  paling  tepat  sebab  tidck  boleh
mengatckan dalam menafsirkan firman Allah kecuali dengan pendapat

yang jelas  seperti  yang  telah  kani jelaskan  di  awal  mukaddimah98.
Sebab   tentang   firman   Allah:    dr,`';5i3 ±2\j{6i3    ''Da#   wa!77.s   pw"

96     Ibnu Abi  Hatim dalam Tafsimya (2/433)  dan Ibnu Jauzi dalam Zad j4/ Masz.r

(1/273).
97      Ibid.
98     Lihat perkataan Abu Ja'far dalam mukaddimah Tafsimya tentang: beberapa hal

di rnana bisa mencapai kepada pengetahuan penakwilan AI Qur` an.
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berkewcz/.I.bcz#  c7emz.fez.cz# "  mengandung  beberapa  kemungkinan  makna

dalam    lahimya   yaitu:    ahli   waris    si    anak   berkewajiban   seperti
bapaknya,   dan   makna:   ahli   waris   bapaknya  berkewajiban   seperti
bapaknya ketika masih hidup  supaya tidak memberikan kesengsaraan
kepada  ibunya  serta memberikan  nafl{ah  anaknya,  dan kemungkinan
makna   yang   lalnnya   sebagaimana   yang   telah   kani   kemukakan
sebelumnya.  Semua dalil menunjukkan bahwa di  antara ahli waris  si
anak  ada  yang  tidak  diwajibkan  baginya  memberi  naflcah  dan  upah

penyapihan dengan  ijma', maka dengan demikian benarlah dalil yang
menunjukkan bahwa semua ahli warisnya selain bapak, ibu, kakek dan
nenek   dari   pihak   bapak   atau   ibu   hukumnya   tidak   berkewajiban
memberi  naflcah  dan  upah  penyapihan,  maka  wajiblah  secara  ijma'
hukumnya  seperti  yang  kami  kemukakan  kecuali  yang  dikecualikan
dalam hal di atas. Jika yang telah kami kemukakan dalan hal tersebut

yaitu ahli waris si anak tidak berkewajiban memberi nafkah dan upah
penyapihan maka ahli waris bapaknya selain anak lebih berhak untuk
tidak  memberi  naflcch dan upah penyapihan sebab jika kerabat yang
terdekat kepada anak tidak diwajibkan maka kerabat yang lebih jauh
terlebih lagi tidak berkewajiban memberi naflcah dan upah penyapihan
secara hukum.

Adapun yang telah kani kemukakan tentang wajibnya bagi si
anak   memberi   naflcah  dan   sandang   kepada  ibunya  dari  hartanya
dengan  baik  -jika  ibu  tersebut  sesuai  yang  telah  kami  sebutkan
keadaannya- seperti bapaknya berkewajiban atas ibunya, maka tidak
ada  perselisihan  di  antara  semua  para  ulama  tentang  hal  tersebut.
Maka   dari    sini    benarlah   yang   telah   kami   kemukakan   dalam

penakwilan  firman Allah  tersebut berdasarkan  dalil  yang cukup  dan
tidak   boleh   mengelakkannya,    sedangkan   penakwilan   yang   lain
terdapat  perselisihan  sebagaimana  yang  telali  kami jelaskan  tentang
kesalchannya.
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Penakwi]an firman Allah:  £Gi#};ffj \#; ¢S' c;jla> I:bl 6§
\CSS  (Apabila   keduanya   ingin   menyapih   (sebelum   dua   tahun!

dengan  kerelaan  keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya)

Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya:   jika   kedua   orangtuanya
berkeinginan,Y'12>,yaitu:     memutuskan     penyapihan     anaknya     dari
susuan.  Adapun makna J14J}`  memutuskan,  adalah mczsfodczr   dari

perkataan:  Y14..-jj al~li. dl-Ci b3^3 i=|+C  yaitu jika memutuskan
hubungan yang ada di antara keduanya. Demikian juga i|£}\ Jlai
yaitu    menghalanginya    dari    susuan    dengan    memutuskan    untuk
meminum  serta memisahkan  dari  susu  ibunya  dengan menggantinya
dengan  makanan  seperti  orang  dewasa.  Berdasarkan  riwaya.t-riwayat
sebagai berikut:

5024.  Musa  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami dari
As-Suddi   tentang   firman   Allah:¥'la,`:\;i 6.6   ia. berkata:   jika
keduanya    berkeinginan    untuk    menyapihnya    sebelum    dua
tahun.99

5025.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Abdullah
menceritckan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepada  kami  dari  Ali  dari  Ibnu  Abbas:   ¥'123, \:\:i 6f   ''4pczbz./a
keduanya ingin menyapih  (sebelum  duo tahun)", jika kedia;nya
berkeinginan   untuk   menyapihnya   sebelum   dua   tahun   dan
sesudahnya.loo

5026.  AI  Mutsanna menceritakan kepadcku,  ia berkata:  Abu  Zuhair
menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak:   5§

99     |bnu Abi Hatim dalam Tafsinya (2/434) dan AI Mawardi dalam j4#-IVwkaf wa

A' Uy"„ (1/301).
loo    AI   Jashshash   dalam  AAham   ,4/   gwr`a#   (2/112)   dan   lbnu   Athiyah   dalam

Tafsimya (1/313) sena AI Mawardi dalam A#-IVwhaf wa A/ UywH ( 1/301 ).
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4\:i,(.ij}   "Apabila   kedranya   ingin   menyapih   (sebelum   dua
/clfow#J''iaberkata:memutuskanpenyapihan.lot

Adapun    makna    fiman    Allah:    ,|j6j\:=;¢\j'i£    "De#gr#
kerelaan keduanya dan permusyowaratan, maka tidak ada dosa
czfczs  hedw¢H};a"  yaitu:   dengan  kerelaan  dan  permusyawaratan
dari kedua orang tuanya.

Para  ahli  tafsir  berselisih  pendapat  tentang  batas  nasa  yang
dibolehkan memutus penyapihan jika keduanya memutuskamya
dengan  kerelaan  dan  permusyawaratan  dari  keduanya,  waktu

yang manakah yang dimaksudkan tentang firman Allah:   \:\;i 6§
\:Ss e€:I:±5is,3S)fs;3\::;3 3(3 i;S\=±,     "Apabi_la    _ kedu.anya     ing.in

n;enyapih  (sebelum dua tahun)  dengan kerelaan keduanya  dan

permusyowaratan, mcka tidak ada dosa atas keduanya."

Sebagian    mereka    mengatckan:    maknanya    jika    keduanya
berkeinginan  menyapih  dalam  dua  tchun  dengan  kerelaan  dan

permusyawaratan dari keduanya maka tidck dosa atas keduanya,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5027.  Musa  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi:  ,+jeij I:;:; i,S' i; y.12, `:ii 6£  ''4pa6I./a  fred%a#);a  I.ffg!.#
menyapih  (sebelum  dua tahun)  dengan kerelaan keduanya dan

perm#s);owflrczfa#"   ia   berkata:   jika   keduanya   berkeinginan
memutuskan sebelum dua tahun dengan kerelaan dari keduanya
makakejckan|ch.102

5028.  AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:
Abdurrazaq memberitalukan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar

lot    As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dwrr  4J  Mantswr  (1/690)  dan  tidak  menisbatkamya

kecuali kepada Ibnu Jarir dan Asy-Syaukani dalam FafA j4/ gadl.r hal.216.
'°2    Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/434) dan AI Mawardi dalam 4"-IVwha/ w¢

J4' UJ,"" (1/301).



StirahAIBaqarch

memberitahukan    kepada    kami    dari    Qatadah:   jika    ibunya
berkeinginan memutuskan dalam dua tahun dengan kerelaan dan

permusyawaratan    dari     keduanya    maka    tidak    dosa    atas
keduanya.103

5029.    Sufyan   menceritakan   kepada   kami,    ia.  berkata:    bapakku
menceritakan   kepada   kami   dari   Sufyan   dari   A1-Laits   dari
Mujahid:  ,2;6j \;;:j L£\j c;Y.12}, \1\Ji 6S  ''4pa6j/a  fed%anya  i.#gz.#
menyapih  (sebelum  duo  tahun)  dengan kerelaan keduanya  dan

permws)/¢w¢rcz/a#"   ia   berkata:   bermusyawarah   sebelum   dua
tahun,     ibunya    tidak    berkewajiban     menyapihnya    kecuali
bapaknya  rela,  dan  bapaknya  tidak  berkewajiban  menyapihnya
kecualiibunyare|a.]°4

5030.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan   kepada   kami   dari   Sufyan   dari   Laits   dari
Mujahid,  ia  berkata:  permusyawaratan  sebelum  dua  tahun,   5§
3S)5±:)\::;i; 3i3 cfs\:i,(3ij}   "Apabila   keduanya   ingin   menyap.ih
(sebelum     dua     tahun)     dengan     kerelaan     keduanya     dan
permws)/a!wclrcz/a# " sebelum dua tahun, maka tidck ada dosa atas
keduanya,  dan jika  tidck  bersepakat  maka  ibunya  tidck  boleh
menyapihnyasebelumduatahun.105

5031.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Naim
menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sufyan  menceritckan

'°3    Abdurrazzaq   dalam  MwsAa##a/  (7/57)   dan   Ibnu  Athiyah  dalam  Tafsimya

(1/312).t°4    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/434).
'°5    Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsimya hal.  68  di mama ditemukan satu hadits dari

Sufyan dari Laits dari Mujahid tentang rrmkna tersebut, dan hadits tersebut lebih
lengkapnya  seperti  ini:  Mujahid berkata:  permusyawaratan  yaitu  sebelum dua
tahun,   ia  berkata:  jika  ibunya  ingin  menghentikan  penyapihan  maka  tidak
sepantasnya    baginya    hal    tersebut,    jika    bapaknya    ingin    menghentikan
penyapihan  sedang  ibunya  tidak  setuju  maka  tidak  sepantasnya  bagi  bapak
berbuat demikian yaitu sebelum dua tahun sehingga keduanya bersepakat.
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kepada     kami      dari      Laits     dari     Mujahid,      ia     berkata:

permusyawaratan    sebelum    dua   tahun,    ibunya   tidak   boleh
memutuskan kecuali keduanya telah bersepakat.'°6

5032.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Abdullah
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Al-Laits  menceritakan
kepadcku,  ia berkata:  Uqail memberitahukan kepada kami  dari
Ibnu      Syihab:jika      keduanya      berkehendak      memutuskan

penyapihan anaknya dengan kerelaan dan permusyawaratan dari
keduanya  sebelum  dua tahun penuh,  maka tidak  ada dosa atas
keduanya.107

5033.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mahran
menceritakan kepada kami dan A1-Laits menceritakan kepadaku,
ia  berkata:   Zaid  menceritakan  kepada  kami   dari   Sufyan,   ia
berkata:  permusyawaratan  sebelum  dua  tahun,  jika  keduanya
bersepakat   menyapihnya   sebelum   dua   tahun   seperti   firman
A;Ilth..    }S):i:)\::;;5 a(3 cf4\=±,+'.i]15S   "Apabila   keduanya   ingin
menyapih  (sebelum  dua tahun)  dengan kerelaan keduanya dan

permws};czwarcz/a# ''.   Jika   istrinya   berkata:   saya   menyapihnya
sebelum dua tahun, bapaknya menjawab: jangan, maka istrinya
tidak boleh  menyapihnya  sebelum  dua tahun.  Dan jika ibunya
tidak rela menyapihnya sebelum dua tahun, maka suaminya juga
tidak   boleh   seperti   yang   demikian   kecuali   keduanya   telah
sepakat.  Jika  keduanya  bersepckat  menyapihnya  sebelum  dua
tahun   tidak   apa-apa   dan  jika   tidak   bersepakat   maka  tidak
boleh   menyapihnya   sebelum   dua   tchun.   Itu   adalah   makna
fiman   Allah:  \=g£ £q%72;6j l;;:; i?S' J£Y.12}, `:\Ji 5§    ''4pabl./a
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahan) dengan kerelaan

106     Ibid.
]°7    AI Mawardi dalam,4»-Mfhaf wa A/ U)/ef» (1/30l).
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keduanya  dan  permusyowaratan,  maka  tidak  ada  dosa  atas
keduanya. '1 08

5034.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:   6§

i}$3Cif e LSi3 cf4\:i,r'3ij}   "Apabila   keduanya   ipgi:   menyap.ih'(sebelum     dua     tahun)     dengan     kerelaan     keduanya     dan

permws)/¢w¢rczfo# "  ia berkata:  Sebelum  dua  tahun,  maka  tidak
dosa atas keduanya. '°9

Yang lain mengatakan:  makna firman Allah:   L£`j' i£Y.122 \:\:i 6§
{Ss e€!l€±se,3'Dl:i:3\::;3     "Apabila     ked.uanra     ingin.    menyap.ih
(;ebJlum   -dra    tahun)     dengan     kerelaan    keduanya     dan
permusyawaratan, maha tidak ada dosa alas keduanya" yawn di
setiap  waktu  yang  dikehendaki  oleh  keduanya  sebelum  atau
sesudahnya, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5035.   AI  Mutsama  menceritckan  kepadcku,   ia  berkata:   Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas:  72;6j \:{j L€\j c£Y'12}, `:\:i 6S
\:SS 'c€:):±se  "Apabila  keduanya  ingi_n  menyapih  (sebelum  du.a

t;hu;) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maha
/I.cJclk adcz doscl af¢s kedwa#);a '' yaitu jika keduanya menyapihnya
sebelum dua tahun atau sesudahnya. I `°

Adapun   fiman   Allah:   ,2;6j \:;:; ¢S' i;Y.12>~ `:\:i 6S    ''Apa6J./a
keduanya ingin menyapih (sebelun duo tahun) dengan kerelaan
fredra#}Ja  d¢#  permws)/clwarafclH "  maknanya:  Dengan  kerelaan
dan permusyawaratan dari keduanya demi kebaikan penyapihan
anck tersebut, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

t°8    Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsimya hal. 67 dari Mujahid.
t°9   Kami tidak menemukan dalam refereusi kami.
I `°   Mujahid dalam Tafsimya hal. 237 dan Ibnu Jauri dalam gad A/ Masl.r (1/273).
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5036.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami  dari  Isa dari  Ibnu Abi Najih
dari  Mujahid:  ,|j6j # L€\j' c;y'la~ \:\:i 6§   ''4pazH./a  ked%cln)/a
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya
cJc}# permwsyoworafo# '' ia berkata:  Tidak berbuat kezhaliman di
antara keduanya dan anaknya,  \=j£ £Gi% "Mak¢ fi.dczk clda dosa
cfasfredw¢#)/o''tidakadadosaataskeduanya.lil

5037.    AI    Mutsarma    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Svibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
Semisal hadits di atas.I L2

Abu   Ja'far   berkata:   Penafsiran   yang   tepat   adalch  yang
mengatckan:  jika  keduanya  ingin  menyapih  dalam  dua tahun penuh
dengan    kerelaan    dan    permusyawaratan    dari    keduanya,    sebab
kesempumaan   dua  taliun  adalah  batas  penyapihan  dan  tidck  ada

permusyawaratan   setelahnya   sebab   adanya   permusyawaratan   dan
kerelaan yang dimaksud adalch sebelum melewati batas tersebut.

Jika  orang  yang  lalai  menyan8ka  bchwa  permusyawaratan
sesudch batas  dua tchun  dibenarkan,  sebab  di  antara anak kecil  ada

yang  membutuhkan  penyapihan  yang  lebih  lama  sebagai  obat,  jika
memang    demikian    adanya    hal    tersebut    bukanlah    dinamakan

penyapihan tetapi penyembuhan seperti berobat dengan obat-obatan.

Adapun penyapihan yang belum sempuna dua tahun dengan
kerelaan  dan  permusyawaratan  terlebih  dahulu  dari  keduanya  yang
Allah ringankan hukumnya dan tidak ada dosa atasnya memutuskan

penyapihan  sebelum  akhir  batas  dua  tahun,  tetapi  batasan  tersebut
adalah  fiman  Allah:   3£t€Ji 'Pi3 j S\j 61,-;;i,gS'Lr 6Jfifbi 6:j±'. i`1ji{j
"Para  ibu  hendaklah  menyu:ukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun

I I I    Mujahid dalan Tafsimya hal. 237 dan Ibnu Jauri dalam zfod AJ Mas].r (1/273).
112     Ibid.
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penuh,    yaitu    bagi    yang    ingin    menyempurnahan    penyusuan"
sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Lafazh cl*` berarti dosa] i 3, berdasarkan riwayat tersebut:

5038. AI Mutsanna menceritakan tentang masalah tersebut kepadaku,
ia  berkata:   Abdullah  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:
Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas:  %
\=S= &1{± "Maka tid`fF ada dosa  atas  keduanya" yalrfu tidak wh

dosa atas keduanya` 14.

Penakwi]an firman Allah:   #£ a£S fifBl ljiijL3:5 ei .;-.JiQ;
edalL> 'i®=1± +±= i._|_(Pan.jik.a ka:u .ingin a¥?.kin.u disusuka.n ?I:_:_
orani lain, inaka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut)
Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya:   Dan   jika   kamu   ingin

menyusukan    anakmu    kepada    orang    lain   jika    ibunya    enggan
menyapihnya  dengan  upah  yang  ia  berikan  kepada  orang  lain  atau
kekhawatirarmu  terhadap  anakmu  terlantar  sebab  tidak  adanya  susu
dari  ibu  maka  tidak  ada dosa  atas  kamu  untuk menyusukan kepada
orang lain jika kamu memberikan upah menurut yang patut.

Para    chli    tafsir    beapendapat    seperti    yang    telah    kami
kemukakan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5039.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadcku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujchid:   15ij±=:i ®i .f.3iS
}5:i6jl "Dan jiha hamu ingin analan:u disusuhan oleh orang lain"

yaitu  kekhawatiran  anaknya  terlantar  \1S£ £\*%  ''M¢ha  Jz.d¢A
ada dosa bagimu" ."

"3    Lihat Tafsir ayat 158,198 dan 229 dalam surah inijuga.
]`4    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/433)
"5    Ibid.
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5040.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Svibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
Semisal hadits tersebut. I 1 6

5041. Abdullah bin Muhammad AI Hanafi menceritakan kepadaku, ia
berkata:  Abdullah  bin  Utsman  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Ibnu  AI  Mubarak  memberitahukan  kepada  kalni,   ia
berkata:  Abu Bisyr Waraqa'  Ibnu AI Mubarak memberitahukan
kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid  semisal  hadits
tersebut.117

5042.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
Are-Snddi..  35:fiS} \'3+;;i:i Jl .'f .'§l i}S "Dan jika kamu ingin  anakmu
cJiswswfrczH   o/efo   orcI7tg  /czz.#"  jika  istrinya  berkata:   "saya  tidak

mampu    menyapihnya    sebab    susuku    telah    habis",    maka
menyusukananaknyakepadaoranglain.]`8

5043.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitchukan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak,
ia berkata:  ibunya tidak  sepantasnya meninggalkan penyapihan
setelah  bersepckat  dan  mewajibkan  menyapih  anaknya  serta
menyerahkan anaknya.  Ia berkata: jika kesulitan saat teljadinya
talak  atau  meninggal  dalam  masa  penyapihan  maka  melihat
kondisi  anak  tersebut,  jika  si  anak  mau  maka  disusukan  oleh
orang  lain,  dan  jika  tidck  mau  maka  ibunya  yang  memberi

penyapihan  dengan  diberi  upah jika  si  anak  mempunyai  harta
atau    dari    asfeab¢fo.    Tapi    jika    anck    atau    asfeaba!fa    tidak

116     Ibid.

„7    Ibid.
I '8    |bnu Katsir dalam Tafsimya (2/377).
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mempunyai     harta,      maka     ibunya     dipaksa     memberikan

Penyapihan"9.

5044.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mahran
menceritakan  kepada  kami  dan  Ali  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:  Zaid menceritakan kepada kami  dari  Sufyan:   cji .;-.jS;j
•'§Sf 'c¢:I:±JS!5:i5jN~S;;;i:i    "Dan    jika     kamu     ingin     ahakmu
disusukan  oleh  orang  lain,  maha tidak ada  dosa bagimu"  i:lho
ibu   menolak   menyapih   anaknya,   maka   bapak   tidak   dosa
menyusukannyakepadaoranglain.]2°

5045. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: mnu Wahab Ibnu AI
Mubarak  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid
mengatakan  tentang  fiman Allah:   £\£# 3Tib'Bi (3:+j€:3 i .fJj&S

±ulsi\>';:±^=Ti ;1=\<.I,.'pe±    "Den    j:k?    f tan:u    i_ngin    ahalprar
disusuhan oleh orang lain, maha tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberihan pembayaran menurut yang patut" ±a. berkata:.

jika   ibu   rela   menyusukan   anaknya   dan   bapak   juga   rela
menyusukan anaknya maka tidak ada dosa atas keduanya. t2'

Mereka   berselisih   tentang   flrman   Allah: t±j¥i`t f=Jft: ~lf f:i£ \S}
"Apabila hamu memberikan pembayaran menurut yang patut" .

Sebagian  alili  mengatakan:  maknanya:  jika  kamu  memberikan
upah   kepada   ibunya   atas   penyapihan   tersebut   ketika   kamu
mengambilnya darinya, atau dengan upah yang sepadan terhadap
habisnya air susu ibunya, atau keadaan di mana bapaknya udzur
mencarikan ibu susuan untuk anaknya kepada orang lain untuk
menyapihnya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5046.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

119     Ibid.

120     Ibid.

121      Ibid.
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Pa/Wf '' yaitu: upah sesuai penyapihan anaknya. I 22

Ta/sirAth.T7drri

f=f`:-u#`S!
menurut  yang

5047.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid:   \S}
aifffl\> 'i:5)=T3 ;:iL   "Ap.abila   f tamu   r.emberif tan   PeTbayq:f n

me#wrwf );¢J7g pofw/ '' yaitu: upah sesuai penyapihan anaknya. I 23

5048.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami dari
AJS-Snddi..   `igdSi\> 'i:i)=~U i:1= (.^9   ".A p:bil?.   kamu.  in.ember.jl:gn

pembcz};czrcz#   me#wrwf  ycz#g  pczfwf "  jika   ibunya  berkata:   "Aku
tidck  sanggup,  air  susuku  telah  habis",  maka  menyusukarmya
kepada  orang  lain,  dan  memberikan  upah  sesuai  dengan  yang
telah ia susui.124

5049.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarck
memberitchukan kepada kami  dari  Ibnu  Juraij,  ia berkata:  aku
bertanya  kepada  Atha`  tentang  firman  Allah:    \ji+ji:3 ®i .;-.jiS!;
!5:i6jl "Dan jiha kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lainl"

ia  menjawab:  Ibu  dan  orang  lain,   i:i£ \S}3q££\£#  ''M&k¢
tidak ada  dosa  bagimu  apabila hamu memberihan"  ia, berkata;.

JL]ak:e:k=a|amp::b=:¥eTahu::iuk:PeandkTn¥?25i;f\:~"emb"Jar"

'22    |bnu Abi Hatin dalam Tafsimya (2/434).
123    Mujahid dalam Tafsimya hal. 237.
]24    |bnu   Abi   Hatin   dalam   Tafsimya   (2/435)   dan   Sufyan   Ats-Tsauri   dalam

Tafsimya hal. 68.
'25    |bnu At)i Hatim dalam Tafsimya (2/435)dan Suyuti dalam Ad-Dc" AJ Ma#ts"r

( I/685) dan Asy-Syaukani dalam Fafti j4/ gadi.r hal. 216.
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Sebagian   ahli   yang   lain   mengatakan:   maknanya:  jika  kamu
memberikan  upah  kepada  ibu  susuan  dengan permusyawaratan
dan  kerelaan  dari  kamu  dan  ibu  untuk  menyusukan  anaknya
kepada orang lain. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5050.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami   dari  Qatadah  tentang  firman  Allah: \S}# £t£

±alSi\> 'i:friTi ;:i= "Maka tidck ada dosa bagiTu. a?ab.ila kay:u
memberihan  pembayaran  menurut  yang  patut"  ia, berkata...  jlka.
hal  tersebut  dilakukan  dengan  kesepakatan  dan  kerelaan  dari
keduanya.126

5051.  AI Mutsanna menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abdullah bin
Shalih    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Al-Laits
memberitahukan  kepadaku,  ia  berkata:  Uqail  memberitahukan
kepadaku dari Ibnu Syihab: tidck berdosa atas keduanya (bapak
dan  ibu)  menyerahkan  hak  susuan  kepada  orang  lain jika  hal
tersebuttidakmemberatkankeduanya.t27

5052.  Diceritakan kepadaku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi'  f:i£ \S}

i2dfii\> 'i:i)=~ii "4Pqbilf  kamr. me?Perihan. pemp.fy.ar:n in?nurut
)/cmg  paf#f "   ia  berkata:  jika  hal   tersebut   dilakukan   dengan
kesepakatan dan keridhaan dari keduanya.1 28

Sebagian chli yang lain mengatakan: maknanya yaitu: jika kalian
menyerahkan  upah  dengan  pantas  kapada  orang  yang  diminta
untuk  menyusukan  setelch  ibunya  menolak  upah  yang  pantas,
berdasarkan riwayat sebagai berikut:

'26  :|bnu Abi Hatin dalam Tafsimya (2/436).
'27    Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/435) dan AI Mawardi dalan A#-IVwkaf wa

A' Uy"„ (1/301).
]28   Kami tidak menemukan dalam refereusi kami.
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5053.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mahran
menceritakan  kepada  kami  dan  Ali  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan  tentang
firman  Allah:   t2L#i€ f=Jf`: ~C ri:i£ \S!  ''4p¢bz./a  kczmw  membe7'z.Acz#

pembcz)/czra#    me#w7itf   ycz#g   pofwJ"    ia    berkata:    jika    kamu
menyerahkan  kepada  orang  lain  yang  telah  kamu  beri  upah
dengan   pantas   yaitu   kepada   orang   lain   untuk   menyusukan
anaknyajikaibunyamenolakmenyapihnya]29.

Abu  Ja'far  berkata:  pendapat  yang  tepat  dalam  penafsiran
ayat  ini  adalah yang mengatakan bahwa maknanya: jika kamu  ingin
menyusukan  anakmu  sampai  sempuma penyapihannya  sedang kamu
dan  ibu tidak  setuju untuk memutuskan penyapihan,  mcka tidak ada
dosa bagi kalian untuk menyusukannya kepada para ibu susuan] 30, jika
ibunya  enggan  menyapihnya  dengan  suatu  sebab  atau  tanpa  sebab,
lalu kamu memberikan upah kepada ibu dan kepada ibu susuan yang
lain karena itu merupckan hak mereka yang pantas. Maksudnya yaitu
sebagaimana   Allah   telah   mewajibkan   kamu   atas   mereka   untuk
memberikan   upah   kepada   mereka   sejak   kamu   mengambil   anak
tersebut untuk disusukan kepada orang lain dan sejak berlangsungnya
clad tersebut.

Inilah makna  firman Allah menurut Ibnu Juraij  dan sejumlah
mufassir yang lain seperti Mujahid, As-Suddi dan yang lainnya.

Alasan kami memilih pendapat ini karena Allah, sebelum ayat:
±5:i6jN'S;;;i:i Jl ''F>'jli}S "Dan jiha  kamu ingin  anakmu  disusukan  oleh

or¢#g  /cH.# "  memerintahkan  penyapihan  dan  menerangkan  hukuln
meninggalkan    penyapihan    sebelum    dua    tahun    penuh    dengan

'29    A| Mawardi dalamj4#-IVwkczf wa A/ Uyw# (1/302).
t3°    jjJaJ` yaitu ibu susuan yang lain. Adapun ijjjJal` boleh dikatakan 7%asAdor atau

jamak sebagaimana yang mereka katakan dalam aJjnd)` dan ajjAJladapun Sibawaih
berpendapat  isin jamak.  Lihat  Ibnu  AI  Mutsarma  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:-Mandzur dalam £I.saH A / Arab asal kata Jib.
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berfjrmfm:.  \::i3 3(3 cf4\:i, T'.ifl -bis "Apabila  keduanya ingin menyapih

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya" yalrfu irho k:eduanya
ingin  menyapih  dengan  kerelaan  dari  keduanya  dalam  dua  tahun

perwh \=SS &ls±se "Maha  tidak ada  dosa  alas  keduanya" tiidak a?sa
atas  keduanya.  Dan  inilah  yang  layak  menjadi  hukum  ayat  tersebut

yang'  nana  dalam  ayat  ini  telah  menerangkan  hukum  penyapihan
sebelum dua tchun dan hukum yang selanjutnya adalah meninggalkan

penyapihan  dan  menyempumakan  sampai  batas  waktunya  di  mama
telah   diterangkan   hukum   ibunya  jika   ia   memilih   meninggalkan

penyapihan  dan menyusukannya kepada  orang  lain  dengan memberi
upah kepada orang tersebut, maka di sini menjelaskan hukum ibu dan
anak jika ibu tidak ingin menyapihnya sebagaimana telah dijelaskan di
tempat  yang  lain  dalam  ayat:   'Kemwdz.cz#  /.I.kcz   merefrcz  me#)/wswfrcz"

(anak-anck)mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada  mereha  upahnya,
dan musyowarahkanlah di antara harm (segala sesuatu) dengan balk;
dan  jiha   hamu   menemui   kesulitan   maka   perempuan   lain   boleh
me#);wswha#  /a!7!afa  I.fw/  w"fwhay¢"  (Qs.  Ath-Thalaaq  [65]:  6).  Disini

dijelaskan  tentang  kerelaan  ibu  menyapih  anaknya  dan  dilanjutkan
dengan   hukum   keengganan   mereka   yang   akhimya   menyusukan
anaknya  kepada  orang  lain  seperti  ayat:   3Tib'Bi 13i;i:a ®i .f-3Ji¢;;  "Dfl#

jika kamu ingin analrmu disusukan oleh orang lain" .

Alasan kani memilih penakwilan ini sebagaimana yang kami

pilih  dalam  penakwilan  ayat:   rfe'! i;fl:~u r±:1£ \S}  "4pabI./a  kam%
me"berz.haH  pembayc!ra#  "e#wr#f  }/any pafwf "  karena  Allah  telah
menerangkan  kewajiban bapak untuk  memberikan  upah kepada ibu
setelch ditalck,  sebagaimana ia memberikan upah kepada ibu susuan,
mcka Allah memerintahkan kepada bapck supaya memberikan upah
kepada  masing-masing  dari  keduanya  sebagai  hck  yang  pantas  atas

penyapihan  anaknya.  Makna  ayat:   f:i£ \S}  bukanlah  berarti:  jika
karriu  menyerahkan  upch  kapada  ibunya  atas  penyapihan  tersebut
dengan mendahulukan makna: jika kamu menyerahkan upah kepada
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ibu susuan yang lain, yaitu mendahulukan mereka inilah para ibu yang
dimaksud  oleh  ayat,  sebab  Allah  telah  mewajibkan  bagi  bapaknya
untuk   memberikan   upah   kepada   masing-masing   dari   keduanya
sebagaimana ia telah memberikannya kepada yang lain. Kani tidaklah
membawa makna yang nampak jelas kepada makna yang tersirat dan

juga  tidak  membawa hukum  umum  menjadi  khusus  kecuali  dengan
dalil  yang tepat,  maka pendapat yang kami  kemukakan  adalch  yang

paling tepat di antara yang lain.

Abu  Ja'far  berkata:  Makna  firman  Allah:   ti2{xp  ''Me#wrwf

);cz#g   pczfw/"   yaitu   dengan   baik   dan   pantas   serta   meninggalkan
perbuatandosadanperbuatanzalimkepadamereka]3t.

Penakwilan    firman    AL]ah:     2£8j¥q'&r31Yle:J£:{j`&«jrj
(Bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan)

Abu    Ja'far    berkata:    makna    fiman    Allah:     'fi{ij3`S
''Berfatwa/aft hamw kepada j4//aA " yaitu takutlch kamu terhadap hak

yang diwajibkan kepada masing-masing kalian yaitu kewajiban isteri
terhadapmu  serta  kewajibanmu  terhadap  mereka,  dan  kewajibanmu
kepada anakmu, mcka berhati-hatilah kamu agar tidak melanggar dan
melampaui ketentuan-ketentuan-Nya -serta hak dan kewajiban yang
lain- yang menyebabkan datangnya azab-Nya,  }£ 6|S:;5 G>'&{ `3i lj:i;fj
"Ketahuilah  bahwa  Allah  terhadap  apa yang kamu  kerjahan"  yalrfu

perbuatan-perbuatan  kalian  wahai   manusia  baik   secara   sembunyi
maupun  terang-terangan,  baik  maupun  buruk3£   ''Mafecz  A4e/z.foczf "
Allah  melihat  dan  mengetchuinya,  tidck terhalang  bagi-Nya  sesuatu

pun  dan  tidck juga  lalai.  Dia mengetchui  segalanya terhadap  kalian
sehingga membalasnya dengan pahala atau dosa.

`3'    Lihat Tafsir ayat (178, 231, 233) dari surah ini.
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Makna:   a;   "A//aA  Maha  Me/I.faczf "  yaitu  yang  mempunyai

penglihatan seperti j#.
©©©

i;'L>#£:££;iiu;'i;jfr,6jfe'6.j{j

g{±;i~+ij=ifa,#i€%;{ri#'\s§±ife3
©*6j#G>'fifjEL2#.t>

"Orang-orang ycng meninggal drmici di antarcmw dengan
meninggalhan istri-istri (hendcklch Para istri itw)

menanggrhkan dirinya (ber'jddch) empat b"lan septtlwh
hciri. Kemndtan apchila telch hchis 'jddchnya, makci tinda

dosa bcigimtt (Para walt) membtarkan mereha berbttcit
terhndcip diri merek¢ menw"t yang Patwt. Allah

mengetch"i apa yang lcanw Perbwcit"

(Qs. AI Baqarah [2]: 234)

Penakwilan  firman  AIlah:    6+a:££1 a£1f?`i£;+, 3j!fj' a.j~(j
(tii63Sfi'-f=:U5€6#k,   (gran?_-orarg . ran.g.. me:i.n.g?al   du:i.a. .:i.
anta;amu dengan meninggalkan istri-istri [hendaklah para istri itu]
menangguhkan dirinya P]er'iddah] empat bulan sepuluh hari)

Abu Ja'far berkata: malmanya: Orang-orang yang meninggal
dunia di  antaranou  dari  golongan lcki-lcki,  dan meninggalkan  isteri-
isteri(hendcklah para isteri itu) menangguhkan dirinya.

Jika ada yang berkata:  mana kflabar dari  6j±;ij' 6i.jij  "Ora#g-
orang yang meninggal dunia di antaramuw?
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Jawabannya:     dibuang,     karena     yang     dimaksud     bukan
memberikan  frfo¢bczr  kepada  mereka,  tetapi  memberikan  penjelasan
tentang  kewajiban  beriddali  setelah  suaminya  meninggal.  Dari  sini
dapat  dipahami  maksud  dari  memalingkan  fa¢czbczr  para  suami  yang
meninggal dunia yang telah disebutkan di awal kepada frfeabczr tentang

para  isteri  yang  wajib  menangguhkan  dirinya  dengan  iddah.  Seperti
perkataan seseorang:  aJj3±=A i!J=+ rf*±  "sebagian jubahmu sobek",
disini  membuang  4feczbar  dari  yang  diawal  perkataan  kepada  frfaczb¢r
tentang beberapa  sebabnya.  Demikian juga para isteri  yang beriddah

yang  mewajibkan  mereka  hal  tersebut  disebabkan  suaminya  maka
memalingkan perkataan dari khabar yang diawal kepada khabar yang
diinginkan, seperti syairt 32 berikut:

`rr   |A+i:j.  Ji Jl!S  t}i Lrf\  J£ #  ilr. CJ-J`  ¢  `=JL.  J! J'J

Ia  mengatakan:  "Andaikan  saja  aku",  kemudian  berkata:  "ia
menyesali",  sebab  maknanya  di  atas  yaitu:  "andaikan  saja  Ibnu  Abi
Dzibban   menyesali,   jika    angin   bexpaling   kepadaku".    Maka   ia
mengembalikan  khabar  kepada  yang  diinginkan  meskipun  ia  telah
mendahulukan khabar yang lain. Berikut contoh syair yang |ain]34:

i35 `=i> ajjii ,\j  crj j±ij  # 4J3j rf Lrf \ J{ `+~ rJ`j

]32    Penyair ini bernama Tsabit bin Karb memberitahukan kepada kami,  dikatakan:

ia  adalah  Ibnu  AbdurTahman  bin  Kab  memberitahukan  kepada  kami,  dan
mempunyai nama panggilan Abu AI Ala'  saudara Bani Asad bin AI Harits bin
AI  Atiq,  dan  dikatakan  juga:  bahkan  ia  adalah  budak  mereka  dan  dijuluki
dengan  AI  Qathanah  sebab  busur  panah  telah  mengenai  salah  satu  matanya.
Lihat Abi AI Faraj AI Ashfahani dalam j4/ AgAczHz. ( 14/255).

'33    Syair   ini   ditemukan   di   AI   Farra`   dalam  M¢'a#].  A/   gwr`a#   (1/150)   yang

dimaksudkan untuk mengenang Yazid bin AI Muhlib  ketika meninggal untuk
menemui Yazid bin Abdul Malik bin Marwan.

134    penyair tidak dikenal.
`35    Bait ini ditemukan di AI Farra`  dalan Ma'aH!. A/ gwr`a# (1/150) dan lbnu Faris

ddram Ash-Shahabi dcham Fiqh Al-Lughah ha.i. 32S .
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Ia meninggalkan Ibnu Qais sedangkan ia telah menyebutkan di
awalsyaimyakepadakhabartentangpembunuhannyaituhina.]36

Sebagian ahli ilmu Arab menyangka bahwa khabar  6j!;i; ;.jij
"Orang-orang yang meninggal  dunia di  antaramu"  dibuang, a.dapun

makna    tersebut    yaitu:    Orang-orang    yang    meninggal    dunia    di
antaramu, dan meninggalkan istri-istri gjt;+~ hendaklah para isteri itu
menangguhkan  dirinya  raj- A-!   setelah  kematian  suaminya.
Sebagaimana tidak  disebutkan  lafazh  "setelah kematian  suaninya"  -
seperti  yang pendapat mereka tentang bolehnya membuang sebagian
lafazh-sedangkan lafazh  ;=±£j rcz/cz ' mengganti kedudukan I. 'rab ¢t;+.

yaitu r¢/cz'.  Dan telah kami uraikan tentang ketidakbenaran pendapat
mereka  dalam  mercl/!akan  lafazh   ;;±#j  menggantikan  kedudukan

:af::uy]aas[na;:Zfem#i37da]amura]anyangterdchuludantidckperiu
Sebagian mereka mengatakan:  sesungguhnya tidck disebutkan

khabar (J.jJ`) sebab lafazh tersebut menjadi Afeabczr dalam arti/.¢za ',a

contoh:  'ri ®`T*J- to £LiL. ::i  seperti perkataan:   crfJ- u i)\£1J~ tsjJ\
`ri , ia berkata: tidck boleh mengartikan hal tersebut kecuali dengan
arti/.flzo'.

Abu   Ja'far  berkata:   Dalam   kedua  contoh   syair   di   atas
terdapat dalil yang j elas terhadap kekeliruan pendapat mereka.

Abu  Ja'far  mengatckan:  makna  firman  Allah:   ;j±;'L, ;i;£:
"(Hendaklah  para  istri  itu)  menangguhkan  dirinya  foe;'iddah)""8

yaitu:  menahan  dirinya  -beriddah,  menahan  sanpai  halal,  menahan
dari  berpindch  dari  rumah  suaminya  ketika  mereka  hidup  bersama
suami-  selama  empat  bulan  sepuluh  hari  kecuali jika mereka harnil

]36    A| Farra`  dalamMa'a#I.,4/ gwr`a# (1/150,151).
t37    Lihat Tafsir ayat (233) dalam sural ini.
'38    Lihat Tafsir makna rfj]` ayat (226)dalam surch ini.
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maka    iddahnya    adalah    sampai    mereka   melahirkan,   jika   telah
melahirkan maka masa iddah mereka telah terlewati.

Para  ahli  tafsir  berselisih  pendapat  tentang  penakwilan  ayat
tersebut:

Sebagian    mereka    mengatakan    seperti    yang    telah    kami
kemukakan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5054.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Abu  Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:   ;.jij

!£££j *£i ifj 6ij;'L> 6;ifj {3;i fu;'iij fr, 6jj±'    ''ora#g-ora#g
yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-
istri    nrendcklah    para    istri    itu)    menangguhkan    dirinya

(ber'iddah)  empat  bulan  sepuluh  hart"  hi  adalah nasa iddah
isteri  yang  meninggal  suaminya  kecuali  hamil  maka  iddahnya
sampai melahirkan apa yang terkandung di perutnya. t 39

5055.  AI Mutsanna menceritckan kepadcku,  ia berkata:  Abdullah bin
Shalih    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:    A1-Laits
menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Uqail    menceritakan
kepadaku dari Ibnu Syihab tentang firman Allah:  *, 6j!;Sj' i.jij
!£££j7#f£=:ji{ji'L, #£j€33i fu;iij      ''Ora„g-oro#g     );a#g
meninggal  dunia  di  antaramu  dengan  meninggalhan  istri-istri

fleendaklah  para  istri  itu)  menangguhhan  dirinya  foer'iddah)
empcz/    bw/cz#    sepw/ctfe    A¢ri."    Ibnu    Svihab    berkata:    Allah

menentukan masa iddch tersebut bagi yang suaminya meninggal,

jika   hamil   maka   halal   baginya   dari   iddah   tersebut   sampai
melahirkan anaknya, meskipun ia beriddah sampai di atas empat
bulan sepuluh hari tidaklah menjadikannya halal kecuali sanpai
melahirkanancknya.t4°

`39    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/436).
'4°   Kami tidak menemukan dalam refereusi kami.
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Abu  Ja'far  berkata:  Adapun  kami  mengemukakan  dengan
makna  seperti  di  atas  sebab  adanya  riwayat-riwayat  dari  Rasulullah

yang  menunjukkan  makna  tersebut.  Riwayat-riwayat  tersebut  adalah
sebagai berikut:

5056.  Abu  Kuraib  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Waki'  dan
Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kani  dari  Syu'bah  dan  AI
Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Muhanmad
bin  Ja'far  menceritakan  kepada kani  dari  Syu'bah  dari  Hamid
bin Nafi', ia berkata: aku mendengar Zainab bin Ummu Salamah
menceritakan,  Abu  Kuraib  berkata:  Abu  Usamah  berkata:  dari
Ummu  Salamah,  bahwa:   seorang  perempuan  bersedih  karena
suaminya meninggal dunia, maka ia datang menemui Nabi SAW
untuk  meminta  penjelasan  tentang  kesedihannya,  maka  beliau
bersabda:
'li±l;; cfuini * g3 ifei]°i g3 L±: i+\i; o.rd in'

?,¢

irf :+<joi de # cfej3 # di: i3! y> fe; 99
¥3 J*i a=JJi itf ,;*1

"Ketiha   masa   Jahiliyah   setiap   orang   dart   halian   (koum

perempuan)    mengenakan   pakaian   yang   paling   buruk,    ia
menetap di rumahnya selama setahun jika suaminya meninggal
dunia, sehingga seekor anjing melewatinya lalu ia melemparnya
dengan hotoran, tidakhah alangkah baiknya masa iddah tersebut
empat bulan sepuluh hari! ""`

5057.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kani,   ia
berkata:  Abdul Wahhab menceritakan kepada kami,  ia berkata:

t4t    Hadits  ini  merlpunyai  riwayat  dan  sanad  yang  banyak  dan  berbeda.  Lihat

SflaA!.#  BwkJar!.  bab  Thalaq  (5338)  dan  SAaAI.fo  Mws/I.in  bab  Thalaq  (60)  dan
"ws"ad j4Amad (6/311) dan Swnam Ivasa `z. (6/188) semuanya dari Muhanrmd
bin Ja'far dari Syubah dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah.
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aku  mendengar  Yahya bin  Sa'id  berkata:  aku  mendengar Nafi'
dari  Shafiyah  binti  Abi  Ubaid,  bahwa  ia  mendengar  Hafshah
binti Umar isteri Rasulullah SAW menceritakan dari Nabi SAW
bersabda:

j£ Gy; Pin: ,j* .i! Out ,>-yi f5ji3 ifei

¥3 `*i :4i;Ji ha- lag?£OJ3

"Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah

dan   Hari  Akhir   untuk  berihdad  melebihi   tiga   hari   kecuali
terhadap  suami,  hendaklah  ia  berihdad  (untuk  suami)  selama
empat  bulan  sepuluh  hart."  Yaky;kyaL berka:fa:.  Ihdad  ya:ng kern:i
maksud  yaitu:   ia  tidak  memakai  wewangian  dan  juga  tidak
memakai   pakaian   yang   dicelup   dengan  w¢rs`42   atau  wangi-
Wangian dan juga tidck memakai celak dan tidak berhias.'43

5058.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Yazid
menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Yahya memberitahukan
kepada  kami   dari  Nafi'  dari   Shafiyah  binti  Abi  Ubaid  dari
Hafshah binti Umar, bahwa Nabi SAW bersabda:
•j:i '=J Lj£ :,± .Ji ,>-Y, f:';)a,; ,ill :,;J£ ;i:;y :J,j; dy

£33jfi;£fu:
"Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah

dan Hart Akhir untuk berhabung atas mayit melebihi tiga hari,
kecuali terhadap suami."\44

'42   Wars yaitu pewarna berasal dari +jll` c-,j yaitu mewamai atau mencelupnya.

Lihat Ibnu Mandzur dalam fisa# AJ Arab entri +jj
'43    Sfeaft|.fe  Mws/I.in bab Thalaq (63)  semisal hadits  tersebut dan AI Baihaqi  dalam

Sw#a# Kwbra (7/437) dengan lafazhnya.
'44    Ahmad dalam swHa# (6/286).
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5059.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata:  aku mendengar
Yahya  bin   Sa'id  berkata:   Hanid  bin  Nafi'   memberitahukan
kepadaku,       bahwa:        Zainab       binti       Ummu       Salamah
memberitahukarmya    dari    Ummu    Salamali    -atau    Ummu
Habibah-  isteri  Rasulullah  SAW  bahwa  seorang  perempuan
datang  kepada  Nabi  SAW  tentang  anak  perempuarmya  yang
ditinggal mati suaminya, ia khawatir atas kesedihannya tersebut,
Hamid   menyangka   dari   Zainab,   bahwa:    Rasulullah   SAW
bersab; de:.  Di  antara  kalian  (para  wanita)  dilempari  kotoran
ketika  di   akhir  tahun,   sesunggwhnya  iddahnya  empat  bulan
Sepuluh hart.\45

5060. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kani, ia berkata: Yazid bin
Harun menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ychya bin  Sa'id
memberitahukan kepada kami  dari  Hamid bin Nafi',  bahwa:  ia
mendengar   Zainab  binti   Ummu   Salanah  menceritakan   dari
Ummu Habibch atau Ummu  Salanah,  ia menyebutkan: bchwa
seorang  perempuan  datang  kepada  Rasulullah  SAW  tentang
kematian  suaminya  dan  bersedih  sedangkan  ia  ingin  memakal
celak,  maka  Rasulullah  bersabda:   di  antara  kalian  ada  yang
melempar dengan kotoran setelch salnpai satu taliun, akan tetapi
iddahnya   adalah   empat   bulan   sepuluh   hari,   Ibnu   Basysyar
berkata:  Yazid  berkata:  Yahya  berkata:  maka  saya  tanyckan
kepada   Hunaid   tentang   perilakunya   melempar   kotoran,   ia
berkata:    seorang   perempuan   pada   masa   jahiliyah,    ketika
ditinggal mati suaminya, pergi bemiat mengotori rumahnya dan
tinggal di dalamnya selama satu tahun. Setelch lewat satu tchun
iamelemparidepanrumahnyadengankotoran.146

`45    SAafo|.„ MwsJ|.in bab Thalaq (1488) AI Baihaqi dalam Sw#a# Kwbra (7/428).
t46   Ditemukan dengan sanad ini dalam bab Thalaq (2084).
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5061.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Yazid
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Syu'bah  menceritakan
kepada  kami  dari  Yahya  dari  Hamid  bin  Nafi'  dengan  sanad
tersebut semisal hadits di atas]47.

5062.  Abu Kuraib  menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Ibnu Idris
menceritakan     kepada     kami,     ia    berkata:     Ibnu     Uyainah
menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Musa dan Yahya bin
Sa'id dari Hamid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah dari
Ummu   Salamah,   baliwa:   seorang  perempuan  datang  kepada
Nabi  SAW  seraya  berkata:   sesungguhnya  anak  perempuanku
telah   ditinggal   mati   suaminya,   dan   matanya   menjadi   sakit,
apakah ia boleh memakai celak? Maka beliau bersabda:
'J-yl 'g? 11€;'j c]±°i Lri; fry ;#i; g€}: f\|; a.rdr isa

`¥j ,*i :ai;Ji
Z:

"Di antara kalian ada yang melempar dengan kotoran ketika di

akhir  tahun,  seharang  iddahnya  adalah  empat  bulan  sepuluh
hart".

Ia  berkata:  Aku  bertanya:  Apckah  mcksud  melempar  dengan
kotoran  ketika  di  akhir tahun?  Ia berkata:  perempuan  di  masa

jahiliyah jika  suaninya  meninggal  dunia,  ia  memakai  pakaian
ffrc|mr`48    dan    menempati    tempat    terkotor    rumahnya,   jika
mencapai     satu    tahun    ia    mengambil    kotoran    kemudian
menggulirkannya ke punggung keledai seraya berkata: aku telah
menjadi ha|ail49.

I"    Lihat hadits sebelurmya.
t48   Pakaian yang lusuh. Lihat Ibnu Mandzur dalan fisa# ,4J j4rab entri kata ,I"
`49    Nasa`i meriwayatkan dalam ,4/ Mw/.1aba (6/188), (3502) dari Ishaq bin Ibrahim

dari Jarir dari Yahya bin Sa'id bin Qais dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti
Ummu Salamah dan Ummu Habibah.
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5063. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin
Yunus   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Zuhair   bin
Mu'awiyah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Yahya  bin
Sa'id  menceritckan  kepada  kami  dari  Humaid  bin  Nafi'  dari
Zainab  binti  Abi   Salamah  dari  ibunya  Ummu   Salamah  dan
Ummu  Habibah  keduanya  isteri  Nabi  SAW  bahwa  seseorang

perempuan dari Quraisy datang kepada Rasulullah SAW seraya
berkata:   Anak   perempuanku   ditinggal   mati   suaninya,   aku
khawatir  dengan  matanya  sedangkan  ia  ingin  memckai  celak?
Belian bersato;toda;.  Di  antara  kalian  ada yang melempar  kotoran
ketiha  di  akhir  tahun,   sesungguhnya  iddahnya  empat  bulan
sepw/wfe  feor!../  Humaid  berkata:   Aku  bertanya  kepada  Zainab:
apakah   arti   di   akhir   satu   tahun?   Zainab   berkata:   Seorang

perempuan pada masa Jchiliah jika  suaminya meninggal  dunia
pergi   bemiat  mengotori   rumahnya   dan  tinggal   di   dalamnya
selama satu tchun.  Setelah lewat satu taliun ia melempari depan
rumahnya dengan kotoran.

5064.  Ibnu  Humaid menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Ibnu  AI
Mubarak  memberitahukan  kepada  kami  dari  Ma'mar  dari  Az-
Zuhri dari Urwah dari Aisych: bahwa ia memberikan fatwa bagi

yang meninggal  suaminya  supaya berz.Adad sanpai  lewat masa
iddah,  dan  tidak  memakai  pckaian  yang  dicelup  atau  dicelup
dengan   ws/wr   Oenis   tumbuhan),   dan   tidak   bercelak   dengan
I.tsmz.d'5°   atau  celak  yang  mempunyai  bau  harum  meskipun
matanya  sakit  akan  tetapi  pakailah  s7}abz.r  (cairan  obat  yang
diperas  dari  tumbuhan,  memiliki  rasa  yang  paliit)  atau  jika
memang hanis memakainya bercelak dengan yang tidck berbau

t5°   Batu yang dibuat celak. Dikatakan: sejenis celak. Ibnu Mandzur dalam £I.sa" ,4J

Arab kata J±.
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harum  dan  tidak  memakai  perhiasan  dan  hendaklah  memakai

pakaianyangberwamaputihbukanhitam.]5t

5065.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Mu`ammil   menceritakan   kepada   kami,   ia   t)erkata:    Sufyan
menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari
Ibnu   Umar   tentang   orang   yang   ditinggal   mati    suaminya:

janganlah   bercelak,   berhias,    menempati    tempat   jauh    dari
rumahnya,   memakai   pakaian   yang   dicelup   kecuali   pakaian
czsfobw] 52 yang dipakainya sebagai ji|bab.i 53

5066.  Humaid  bin  Mas'adah  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Sufyan   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Juraij
menceritakan  kepada kami  dari  Atha`,  ia berkata:  telah  sampai
kepadaku  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:  orang  yang  suaninya
meninggal dunia dilarang berhias dan memakai wewangian.1 54

5067. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la
menceritakan kepada kami,  ia berkata: Ubaidillah menceritakan
kepada  kami  dari  Nafi'  dari  Ibnu  Umar  berkata:  orang  yang
suaminya  meninggal   dunia  dilarang  memckai   pckaian  yang
dicelup,   mengenakan  wewangian,   bercelak   dan  menyisir,   ia
membolehkan     memakai    j4/    bwrdw     (kain    bergaris     yang
diselimutkanpadabadan).`55

Ahli yang lain mengatckan: Sesungguhnya orang yang suaminya
meninggal   dunia   hanya   diperintahkan   untuk   menangguhkan
dirinya    untuk    bersuami    lagi.    Adapun    tentang    memakai

'5`    Kami tidak menemukan dalam refereusi kami, akan tetapi sahnya sanad tersebut

ditunj ukkan oleh hadits-hadits stiaft I.A.
`52    Sejenis  pakaian  dari  Yanan.  Lihat  lbnu  Mandzur  dalam LI.sam  A/ Arab  kata

`_±.
'53    Qurthubi dalamTafsimya (3/180,18l).
154     Ibid.

155     Ibid.
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wewangian,   berhias   dan   tinggal   jauh   dari   rumah   tidaklah
dilarang  serta tidck  diperintahkan  menjauhkan  dirinya  dari  hal
tersebut. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5068. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Ulyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Yunus  dari  AI  Hasan:
bahwa ia memberikan rukhshah dalam berhias, perbuatan yang
lain serta ia tidak mewajibkan I.fedczd` 56.

5069.  Humaid  bin  Mas'adah  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij  dari  Atha`
dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:  €G3i fu;'+j ;¢;i, 6j!;=; 6.jiJ
{s:±szfj,.r:i,<:±4,:;::3±.„orap.g_orqng.y.angT.entn,gF:I.dunta_
di  ar;taramu  dengan  meninggalkan  istri-istri  thendaklah  para
istri itu) menangguhkan dirinya foer'iddah) empat bulan sepuluh
foarz.'',   tidaklch  ia  mengatckan  beriddah   dalam   rumah  tetapi
beriddah di manapun ia suka. 1 57

5070.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Isma'il
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan
kepada  kami  dari  Atha`,  ia  berkata:  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:
sesungguhnya   firman   Allah:    ;:±£:€iji fu;`iij ;±;i, 6j!;=±' ;.jij
(!3:±S z±±il 'S==:S*':±1h>  "Orang:orarg  y?ng.  Tent:g.€a!  dunia. ?i.
antar;amu dengan meninggalhan istri-istri faendaklah para istri
itu)   menangguhhan  dirirrya  foer'iddah)   empat  bulan  sepulwh
foarz. '', tidck mengatakan beriddah dalan rumch tetapi beriddah
di manapun ia suka.t58

Mereka     beralasan     bchwa     sesungguhnya     Allah     hanya
memerintahkan  orang  yang  suaninya meninggal  dunia  supaya
menanggwhkan  dirinya  dari  menikah  dan  menjadikan  hukum

`56    Ibnu Athiyah dalam Tafsimya (1/314) dan Qurthubi dalam Tafsimya (3/176).
157     Ibid.

158     Ibid.
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ayat    menjadi    khusus,    berdasarkan    riwayat-riwayat    sebagai
berikut:

5071.  Muhammad bin Ibrahim As-Sulami menceritakan kepadaku,  ia
berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dan Muhammad
bin Ma'mar AI Bahrani menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Amir, mereka berkata: Muhammad bin Thalhah dari Hakam bin
Utaibah dari Abdullah bin Syadad bin AI Hadi dari Asma' binti
Umais,   ia  berkata:   ketika  Ja'far  meninggal  dunia  Rasulullah
SAW bersabda kepadaku: pakailah pakaian hitam]59 selama tiga
hari lalu berbuatlah sesuka kamu. I 60

5072.  Abu Kuraib menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu Naim
dan Ibnu Ash-Shalt menceritakan kepada kami dari Muhammad
bin Thalhch dari  Hakam bin Utaibah dari Abdullah bin Svidad
dari Asma' dari Nabi SAW hadits di atas.`6]

Mereka  mengatakan:  riwayat  dari  Nabi  SAW  itu  menjelaskan
baliwa  tidak  ada  I.fodrd  bagi  yang  suaminya  meninggal  dunia,
dan   penakwilan    firman   Allah:     j;Sfj*iirjJ€ji'L>6i€£:
"(Hendaklah  para  istri  itu)  menangguhhan  dirinya  foer'iddah)

]59    Memakai sz./ab. Lihat Ibnu Mandzur dalam fz.saw A/ Artzb kata +.
]6°    Ibnu  Sa'd  dalam ,4f#-7ltabc}qaf  (4/41)  dengan  lafazhnya  dan  dalam  teks  yang

ada pada  kami  tertulis  dengan  lafazh  +- mungkin  kesalahan  tulis.  Ahmad
dalam A4ws#ad menyebutkan semisalnya (6/369), adapun hadits tersebut yaitu:

I:iigiv}£*'¢in€q:Jd;t:i:>j5;,'tj,d`i)]`;ii3±i>&ij±i`JjL3&ji3

(Rasulullah  SAW  datang  kepadaha  pada  hart  ketiga  dart  kematian  Ja'f;ar,
beliau bersabda: janganlah berihdad setelah harinu ini) da:n rrl!chwayirrfuzrllrryal
juga dalam Mws#ad (6/438), adapun hadits tersebut yaitu:

±=E±e¢=p`iJ:6fu;:3t'ul.I+i:v+.I;i:]\iiai:.3};ii&`J:p{j`l`ui;ii;Crtpi\ii

(ketika  Ja'far  meninggal  Nabi  SAW  datang  kepada  kami,  beliau  bersabda..
Pahailah pahaian berhabung selama tiga hart lalu berbuatlah  sesuhamuly  AJI
Haitsami  dalam Ma/.mcz' berkata:  adapun sanadnya Ahmad adalah sAaAz.A.  Dan
lihat Thabrani dalam A J Mw}.am .4/ Kab!.r (24/ 139).

[6'    Lihat footnote sebelumnya.
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empczf    bw/cz#    sepw/wfo    foczri."    adalah    menangguhkan    dirinya

terhadap suaminya bukan yang lain.

Abu  Ja'far  berkata:  Adapun  yang  mewajibkan  I.foc7czd  bagi
orang   yang   suaminya   meninggal   dunia,   serta   menempati   rumah
suaminya   seperti   ketika  masih   hidup   bersama,   mereka  beralasan
dengan    makna    ayat    dari    zhchimya    dan    mengatakan:    Allah
memerintahkan    bagi    yang    suaminya    meninggal    dunia    supaya
menangguhkan  dirinya  selana  empat  bulan  sepuluh  hari,  dan  tidak
memerintahkan   supaya   menangguhkan   dirinya   dengan   hal   yang
disebutkan    dalam    konteks,    akan    tetapi    secara    umum    makna
menangguhkan.   Mereka   mengatakan:   maka   wajib   baginya   untuk
menangguhkan  dirinya dari  segala sesuatu kecuali  dengan dalil  yang
cukup  memadai.  Mereka mengatckan:  menangguhkan  dari  memckai
wewangian, berhias dan bexpindali rumch di mana hal tersebut masuk
dalam   keumuman   makna   ayat,   sebagaimana   menangguhkan   dari
suaminya   termasuk   dalan   keumuman   makna   tersebut.    mereka
mengatakan:   dan   riwayat-riwayat   dari   Rasulullah   SAW   tentang
berhias  dan  memakai  wewangian  shchih  haditsnya,  adapun  tentang
berpindch mmah riwayatnya adalch yang berikut ini:

5073.  Abu Kuraib menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Yunus bin
Muhammad menceritakan kepada kami dari Fulaih bin Sulaiman
dari  Sa'd  bin  Ishaq  bin  Kab  bin  Ajrah  dari  bibinya  dari  AI
Fari'ch  binti  Malik]62  saudari  Abi  Sa'id  AI  Khudri,  ia berkata:
suamiku  meninggal   sedangkan   aku  berada  di   rumah,   maka
meminta  ijin  Rasulullah  SAW  untuk  berpindah,  mcka  beliau
mengijinkanku.  Kemudian memanggilku setelch  aku bexpaling,

t62   |a  adalah  AI  Fari'ali  binti  Malik  bin  Sinan  AI  Anshari  saudari  Abi  Sa'id  AI

Khudri, menyaksikan baiat ndhwan. Dikatakan namanya adalah Kabsyah binti
Malik dan dikatakan AI Fari'ah dan juga AI Fari'ah, 1ihat rcrqrl.bcjf rafedzl.a hal.
7 S2 dan Tahdzibut Tahdzib (7144S).
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maka  aku   kemba]i   menchadapnya,  beliau  bersabda:   "Wa*al.
Fari'ah, sampai habis massa iddah."`&3

Mereka   mengatakan:    mcka   Rasulullah   SAW   menerangkan
benamya apa yang telah kami kemukakan tentang makna orang

yang  suaminya meninggal  dunia supaya menangguhkan dirinya
dari sini tampck kesalahan pendapat yang menentangnya.

Mereka  mengatakan:   adapun  riwayat  yang  diriwayatkan  dari
Asma'  binti  Umais  dari  Rasulullah  SAW  tentang  perintahnya
supaya  memckai  pakaian  berwama  hitam  tiga  kali,  kemudian
berbuat  apa  yang  disuka,  ia  tidak  bisa  dijadikan  dalil  tentang
tiadanya    I.fodrd    bagi    mereka,    akan    tetapi    perintah    yang
ditunjukkan  Nabi  SAW  sebanyak  tiga  kali  tersebut  bisa jadi

pakaian yang dibolehkan bagi  mereka yaitu pakaian yang tidak
mengandung wewangian  atau  tidak  berhias,  sebab  hal  tersebut
sebagaimana  diijinkan  oleh  Rasulullah  SAW  seperti  memakai

pakaian  asAbw  dan  bar"d )/ama#,  kedua jenis  pakaian  tersebut
bukan  termasuk pakaian  yang  dimaksudkan  untuk berhias  dan
tidak pula pakaian si./ab ®ckaian yang dipckai untuk berkabung,
belwama hitam, pent.). §erta semua pckaian tenun yang terdapat
hiasan juga  tidak  termasuk  dimaksudkan  untuk  berhias  secara
unum.

Abu Ja'far berkata: Jika ada orang yang berkata: bagaimana
bisa dikatckan:  j£££j 7#i i=rj 6iji'L> j;£;i;i ''tHe#drk/aft pa!ra isfrl. i./w/
menangguhkan,  dirin'ya  (ber'idd;h;  empat  bulan  sepuluh  hart"  den
tidak berkata: 5jlj3? Jika memang demikian: apakah ia berasal dari
makna   sepuluh  malam   atau   sepuluh  hari?   Jawabarmya:   beriddah
selama sepuluh hari beserta malamnya.

'63    |bnu  Daud meriwayatkannya  lebih panjang  dalam bab Thalaq  (2300)  dan At-

Tirmidzi bab Thalaq (1204)  dan An-Nasa`i dalam Sw#a# bab Thalaq (60) dan
Malik dalam A/ A4"waffef#a ` bab Thalaq (87) hal. 591 dan Asy-Syafi'i dalam Ar-
Risalah hal. 226.
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Jika  ada  yang  berkata:  jika  memang  demikian  mcksudnya,
bagaimana dikatakan: `+ifj? bukan i+ifj? jika tanpa ha' berarti dari
bilangan malam bukan hari? Jika boleh mengatakan seperti yang anda
kemukakan,  apakalh  boleh  berkata:  +a-. tsLif.   sedangkan  anda
bermaksud mengatakan:  "saya mempunyai sepuluh yaitu laki-laki dan

perempuan"?  saya jawab:  Hal  itu  boleh  untuk  bilangan  malan  dan
hari,  dan  tidck  boleh  untuk  bilangan  manusia  seperti  laki-lcki  dan

perempuan. Sebab orang Arab jika samar dalan mengartikan bilangan
hari   terutama   malam,   mereka  biasanya   lebih   mengenal   bilangan
malam  sehingga mereka mengatakan  sebagaimana diriwayatkan  dari
mereka: ®li-j j€- ®+ `+i- 1» sebab mereka lebih mengenal
bilangan  malam  dari  pada  hari.  Hal  demikian  disebabkan  bilangan
malam lebih dikenal daripada bilangan hari oleh mereka. Jika mereka
mengikutkan dalam bilangan tersebut /am);I.z, mereka membuang #a '
dalam  bilangan  mwcl##ats  dan  menetapkan  foa' jika  dalam  bilangan
m%dzakkar   seperti   flrman  Allah:   6;i €€f i=±±fj !19'€;i. ;a:.lij=.
"Yang  Allah  menimpahan  angin  itu  kepada  mereka  selama  dyuh

rna/c[m da# de/apa# foarl. /erws menerus" (Qs. AI Haaqqah [69]:  7) di
sini  dibuang  foa'  pada  kata  bilangan  a+   dan  menetapkan  pada
bilangan ajG.

Adapun    untuk    manusia,    jika    laki-1aki    dan    perempuan
berkunpul      maka      orang     Arab      manyanarkan     bilangarmya:
menyebutkan bilangan lcki-laki bukan perempuan. Hal tersebut sebab
bentuk  mwdza*kar  manusia jika  disebut  dalan  bentuk  m#/rod  dan
jamaknya  berbeda  bentuk  dengan  muannats,   adapun  yang   selain
manusia  tidaklch  demikian.  Sebab  terkadang  mwdzakfac]r  disebutkan
dalam bentuk mwa##ats, seperti lafazh iLa disebut untuk mwdzcI4har
dan mwa##ats, dan juga jJ`  disebut untuk mwdzaifer dan mwa#"ats
adapun untuk manusia tidcklali demikian.
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Jika  ada yang berkata:  apa malma  lebihnya  sepuluh  hari  dari
empat puluh hari? Jawabannya:  seperti  yang terdapat dalam riwayat-
riwayat berikut:

5074.  Ibnu  Waki' menceritakan kepada kami  tentang hal  tersebut,  ia
berkata:  bapakku  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu
Ja'far  menceritakan  kepada  kami  dari  Ar-Rabi'  dari  Abu  Al-
Aliyah tentang firman Allah:

I:a.£j,;+,fa=:ji;±+:,ftjrfi€i;i.Gij3iJjjij.+±;,63if3=±TJ.,tl€tj
"Orang-orang   yang   meninggal   dunia   di   antaramu   dengan

meninggalkan      istri-istri       (hendaklah       para       istri       itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hart" .\al
berkata:   aku   katakan:   kenapa  bilangan   sepuluh   ini   bersama
empat   puluh?   Ia  berkata:   sebab   pada   saat   sepuluh   tersebut
ditiupkanruhkepadanya.'64

5075.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan
kepadaku  dari   Sa'id  dari  Qatadch,   ia  berkata:   saya  bertanya
kepada  Sa'id  bin  AI  Musayyab:  apa  sebab  adanya  sepuluh?  Ia
berkata: disaat inilah ditiupkan ruh kepadanya. '65

Penakwilan rirman Allah:   J=Cj,*jf i€% 6{{:iffi`ls$
3!grti3#ti~&~ (Kemudian  apabila  telah  habis -'iddahnya,  maira
tiada   dosa   bagimu   [para   wali]   membiarkan   mereka   berbuat
terhadap dirt mereka menurut yang patut)

Abu   Ja'far  berkata:   Mcknanya:   Kemudian   apabila  telah
habis   'iddahnya  dihalalkan   bagi   mereka   apa  yang  telah   dilarang

'64    Ibnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsimya  (2/437)  dan  As-Suyuthi  dalam Ad-Dwrr A/

Ma#tswr(1/691).
'65    Suyuti dalam ,4d-Dwrr A/ A4aHts#r ( I/691)dan tidak menisbatkan kepada orang

lain kecuali At-Thabari.

---- T --.,    i
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kepada  mereka  dalam  masa  iddah  mereka  dari  kematian  suaminya,
dan  hal  tersebut  setelah  habisnya  masa  iddah  yaitu  selama  empat
bulan  sepuluh  hari,  mcka  tiada  dosa  bagimu  membiarkan  mereka
berbuat  terhadap  diri  mereka  menurut  yang  patut,  ia  berkata:  maka
tiada dosa bagimu waliai para wali -wali perempuan- membiarkan
mereka   melakukan   apa   yang   mereka   inginkan   seperti   memakai
wewangian dan berhias dan pindah dari rumah yang mereka tempati
semasa beriddch  dan  menikah  dengan  orang  yang dibolehkan  untuk
mereka   menurut   yang   patut   artinya   sesuai   yang   diijinkan   dan
dihalalkan kepada mereka.

Ada yang berkata:  yang dimcksud  adalah nikah saja.  Adapun
makna  dari   t2#.t>   ''Me#wrwf )/¢#g pafwJ"  yaitu  nikah  yang  halal,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5076.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:   Mu`ammal   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
Sufyan  menceritckan  kepada  kani  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari
Mujahid:t±#.t>;g£;i~j~;l=S\=+~j:j:a\=;%"MaAaff.adadasa
bagimu (para walt) membiarhan mereha berbuat terhadap diri
mercka me#wrwf );¢#gpafwf '' ia berkata: halal dan baik. ]66

5077.  Ibnu  Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Hukkaln
menceritakan  kepada  kani  dari  Anbasch  dari  Muhammad  bin
Abdurrahman dari AI  Qasim bin Abi  Bazzah dari Mujahid:  %

i±orh>'frty±ifi~b,':i:i\=±,.*SS 'c€:\fS   "Maka   tiada   dosa   bagimu
(para walt)  membiarhan mereha berbuat terhadap dirt mereha
me»zJrw/ };a!»gpafztf " ia berkata: nikch yang halal 1agi baik. 167

5078.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
AbdulTahman  memberitaliukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu

'66    Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsimya hal. 68 dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya

(2/438).'67    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/438).
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Juraij berkata: Mujahid berkata:  firman Allah:  6t±i-j~ Jl=S\£j

±±tfh> "Berbuat  terhadap  dirt  mereha menurut 'j;dng patut"  iL
berkata: adalah nikch yang ha|a| |agi baik.]68

5079.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kani, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
AS-Suddi, ia berkata: yaitu nikch.'69

5080.  AI Mutsanna menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abdullah bin
Shalih    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Al-Laits
menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Uqail    menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Syihab:   t±j:=j.t6€jii~3, 6I=S \=+,   ''Berbw¢/
terhadap  diri  mereha  menurut  yang patut"  ia. berkata,..  tuna;ng
nikah yang diinginkannya jika ia adalah orang yang baik. t7°

Penakwi]an      rirman      Allah:
mengetahui apa yang kamu perbuat)

#ae&,'65   tH7fa;,

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Allah Maha Mengetahui apa

yang  kanu perbuat wchai  para wali  terhadap  segala perkara wanita
baik menchalanS pemikahannya dengan orang yang mereka inginkan
secara  pantas  dan  semua  perkaramu  yang  lainnya  itu,  artinya  yang
mempunyai  pengetahuan  serta  tidck  ada  halangan  baginya  terhadap
sesuatu pun.

®®®

'68    |bnu Katsir dalam Tafsimya (2/387) cet. Dar Asy-Syarb.
`69    |t)nu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/438) hadits ini dan yang berikutnya seperti

7o   yta:: ££:[[Wfiz:.¥and:I"#aBf:]k#!. (b2a/£3N8])k:t£5i2n4u).]auri da|an za" Maslr
(1/276).
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~e,;:i£±=i3i9~ffl{,±i;63£,3J+jfi±,pe££€v'j

®i~i€!j¥gigk,\3v€cgrj6#j}ii£.ffii'riiffc;=±ji

gil.{'&±6;ec=;;}{:iifi£¥t'p'Cgi±=:i3i#
&{|i.\#{je:.;5i`6pe<;{~j,G*€~fi{|it3ifelj,5£i

©#Jf#
Dan ttdck add dosa hagi ham" mcminang wanita-wcmita

jt« de7igan stndiran atom hamu menyembunyihan
(keinginan me7igaouini mereha) dalam hatim«. Allah

mengetahai bchwa hamu akan menyebwt.rtyehat mereha,
dcilam pnda it« janganlah hamu mengaddrn janji hawjn

dengan mereha secara rahasia, kecunli sekedar
mengwcaphan (kepada mereha) Perhataan yang ma'"f. Dan

janganlah hamu ber'azam (bertetop hati) wntwk berapad
rikch, sebehom habts 'jddchrtya. Dan ketchwilah

bchwasanya Allah i'i'rei'igetchnd apa yang add drlam
hatin"; maha tok"tlch kepadr-Nya, den ketchwilch bchwa

Allah Mcha Pengampwn lagi Mcha Penyanton.
(Qs. AI Baqarah [2]: 235)

penakwilan  rirman  Allah:   #63.,tjj!j£\:a,pei€iD'
g:yA (Dan tidak ado dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran)

Abu  Ja'far berkata:  Maknanya:  Tidck  ada dosa bagi  kamu
wahai para lelalki meminang wanita-wanita yang beriddch dari suami
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yang meninggal dunja den_gan kata. sindiran serta belum mengadckan
akad nikah.

Adapun.  sindiran   yang  ,dibolehkan   adalah   seperli   riwayat~
riwayat berikut ihi: L

5081.   Ibnu   Humaid   menceritakan   kepada   kami   hal   tersebut,   ia
berkata:   Jarir  menceritakan  kepada`  kami   dari   Manshur  dari
Mujahid dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:  \=j,pef i\:;Y'j
I,i:ij^-,i:S±5£,.*>}J£S "Dan tidak ada dosa bagi hamu meminang
wcz«z.Jcz-wcmz./a   I.Jzt  de»grm  sz.«d7.ra»"  ia  berkata:   sindiran  yaitu

mengatakan:  "Aku  ingin  kawin",  dan  "aku  sesungguhnya  suka
`perempuan yang begini dan begitu" mengatakan dengan sindiran

yang baik.171

5082.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman bin Mchdi menceritckan kepada kami, ia .berkata:
Sufyan  menceritakan  kepada kami  dari  Manshur  dari  Mujahid
dari Ibnu Abbas:  g~[€}{,i]i;63.,3JJ2jf l£ 'C€!$43"Dantidak

ada   dosa   bagi   kamu   meminang  wanita-wanita   itu   dengan
A sz.#dj.rcz# " ia berkata: "Aku ingin kawin."'72 `

5083.    Ibnu    Basysyar    inenceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:
AbdulTahman'`  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Syurbch
menceritakan kepada kani dari Manshur dari Mujchid dari mnu
Abbas,   ia   berkata:   sindiran   yang   tidak   dimaksudkan   untuk
meminang,    Mujchid   berkata:    orang   yang  'berkata   kepada

perempuan        yang        suaninya        meninggal:        "janganlah
mendahuluiku!"    Perempuan    tersebut    berkata:     "kau    telah
inendahuiui..Mi73

]7`    SAaAI.A  Bw*#arj. bab Nikah (4/52)  ia  meriwayatkannya  semisalnya  dari  Zaidah

dari  Manshur  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsimya._(2/440)  dan  AI  Baihaqi
dalam Sztma» K"bra (7/178) dan Sa'id bin Manshur dalam S«na# (3/880).

'72    Qurthubi dalam Tafsimya (3/188).
`73    Sa'id bin Maushur dalam s"Ha# (3/879).
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5084.  Muhammad `bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada `kami,  ia

•    ,berkata:  _Syurbah  menceritakan  kapada  kami  dari_ Manshur  dari

Mujahid dari  Ibnu Abbas,  ia berkata:  tentang firman Allah:  iLj'-i::y^-,;:±±6e,.st>;:±£\=±,.SS±'c€:S  "Dan  lidak  ado   dosa   bagi

kamu meminang wanitd-wanita itu dengan sindiran" ial berkato..
sindiran yang tidak dimaksudkan untuk meminang.'74

5085.  Ibnu Humaid menceritakan kapnda kami,  ia berkata:  Hukkam
menceritakan kepada kani -dari Amr dari Manshur dari Mujahid
dari mnu Abbas: 9~ffii~i;I:; 63.,?JLij£ \=j pegs i€i; ''Oa« fJ.dot
ado   dosa   bagi   kamu   meminang  wanita-wanita   itu   dengan
si.#di.ra#"   ia   berkata:   sindiran   tersebut   mengatakan   kepada

perempuan  yang  beriddch:   "Aku  tidak  ingin  menikah  selaln
dengan dirimu, insya Allah", dan "aku senang sudch menemukan

perempuan yang shalihah", serta tidak bermaksud meminangnya
Selagi masih beriddah.175

5086. AI Mutsanna menceritakan kepadcku, ia berkata: Abdullch bin
Shalih   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Mu'awiych
menceritckan kepadcku dari All dari Ibnu Abbas tentang firman
AL+\ah..  .5EN\3ts53.,~>fi3£fa,.pea a€$3  "Dan tidak ada dosa
bagi  kamu  meminang  wanita-wanita  itu  dengan  sindiran"  .ia,
berkata:  menvindimya  ketika  masih  beriddch  seraya  berkata:
"Jika  aku  melihatmu  tidak mendahuluiku  dengan  dirimu  maka

aku ingin Allah mengatur antara diriku dan dirimu" dan ucapan

yang semisalnya tidak ada dosa.t76

5087.  AI  Mutsanna  menceritckan  kapadaku,  ia  berkata:  Adam  AI
Asqalani   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Syurbah

174   Lihat footnote sebelurmya.
'75    mnu  Hazm  dalam  A/  Mw4a//a  (7/338)  menyebutkannya  dengan  lafazh  dan

sanadnya.
'76   |bnu Abi Hatin dalam Tafsimya (2/440).
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menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari lbnu
AbbastentangfirmanAllah:9~[S}{,i]:;63.,?,ilij£\£e+,pe££\:;Y'j
"Dan  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  meminang wanita-wanita  itu

de#gr# sz.#dz'ra# " ia berkata: yaitu mengatakan kepadanya ketika
masih   beriddah:   "Aku   ingin   menikah   dan   aku   ingin   Allah
memberikan jodoh  kepadcku"  dan  yang  semisalnya,  dan  tidak
bermaksudmeminang.177

5088.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami  dari Ibnu Aun dari Muhammad dari
Ubaidah     tentang     firman     Allah     tersebut,      ia     berkata:
menyebutkannya   kepada  walinya   seraya  berkata:   "Janganlah
kamumeningga|kanku"`78.

5089.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami  dari  Al-Laits  dari  Mujahid  tentang
firman  Allah:   gt9i,i;1:;63-,tjiijf fe, igg£ £€Y'j   ''Dan  fJ.da*
ada   dosa   bagi   hamu   meminang  wanita-wanita   itu   dengan
sz.#dz.rcz7f "  ia  berkata:   ia  berkata:   "engkau   sangat  cantik,   dan
engkau   bagaikan   tempat   minyak   kasturi   serta   engkau   baik
untukku.M179

5090.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
menceritakan  kepada  kami  dari  Laits  dari  Mujahid  bahwa  ia
membenci       orang       yang       berkata:       "Janganlah       kamu
meninggalkanku."t8°

5091.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritckan kepada kani dari  Isa dari. Ibnu Abi Najih

`77   |bnu Abi syaibah dalam "wsfla"na/(3/367)
'78    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/441).
'79    Ibnu  Abi   Syaibali  dalam  MwsAa"#a/  (3/532)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam

Tafsimya (2/440) dan Ibnu Jauzi dalam Zd A/ Mas[.r ( 1/276).
`8°    AI Baihaqi dalam Sunan Kubra (7/178) dan Mujahid dalam Tafsimya hal. 238.
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dari  Mujahid tentang firman  Allah:  j!.,3J+j£\=j, £€ij
i,i::fi^-;;i±  "Dan  tidak  ada  dosa  bagi  hamu  meminang  wanita-
wcmz.fa   I.f«   de»gr#   sz.»dz.rcz»"   katakanlch:    ia   adalah   ucapan
seseorang   kepada   perempuan:"   engkau   sangat   cantik,   dan
engkau   bagaikan   tempat   minyak   kasturi   serta   engkau   baik
untukku.nl81

5092.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitalhukan kepada kami dari Ma'mar dari Ibnu Abi Najih
dari Mujahid tentang fiman Allah:  63.,tj+jf lf pe £€Y`.`
ij:J!j^-,i:;£±  "Dan  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  meminang  wanita-
wa»z.fcz  I./%  de»gr»  sz.»dz.ran "  ia  berkata:  mengucapkan  sindiran
kepada perempuan  yang beriddalh  seraya berkata:  "Demi  Allah
engkau  sangat cantik dan para wanita adalch keinginanku,  dan
insya Allah engkau baik untukku."

5093.   AI   Mutsarma   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Adam
inenceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Syurbah  menceritckan
kepada kami  dari  Salanah  bin  Kuhail  dari  Muslim  AI  Bathin
dari  Sa'id bin  Jubair berkata:  Ia  adalch ucapan  seseorang:  cku
ingin  menikali,  dan  seandainya  aku  telah  menikah  cku  akan
berbuat baik kepada isteriku" ini adalah sindiran.1 83

5094.  AI  Mutsanna menceritckan kepadaku,  ia berkata:  Muslim bin
Ibrchim    menceritakan    kepada   kani,    ia   berkata:    Syurbah
menceritakan kepada kami dari Salanch bin Kuhail dari Muslim
AI  Bathin  dari  Sa'id bin Jubair  tentang  firman  Allah:   £€i;
~I::fi^-,i;;i±de,.*>;;±S\=±,-pe±  "Dan  tidak  ado  dosa  bagi  kan:u

meminang wanita-wanita itu dengan sindiran" ±a berkata..  Ak:n

'8'    Ibnu Abi syaibah dalam „ws*a„#a/(3/532).
'82   Abdurrazzaq  dalam  Mws#a"#a/ (7/53)dan  lbnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsimya

(2/440).t83    A| Baihaqi dalamsw»a» Kwbra (7/178).
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akan  memberikannya  kepadamu,  aku  akan  meinperlakukanmu
dengan balk, aku akan berbuat kapadamu begini dan begitu."I 84

5095.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata:  aku mendengar
Yahya bin Sa'id, ia berkata: Abdurrahman bin AI Qasim tentang
firman Allah:  g~[S}i,i]i; 63.,?,i.ij£ \=j "Kam% memz.»¢»g wa»z./a-
wc}#z./a j/w de#gr# si.#di.rcm " ia berkata: ucapan seseorang kepada

perempuan  yang  beriddah  dengan  sindiran  untuk  meminang:
"Demi   Allah   aku   sungguh   mencintaimu,   dan   aku   sungguh

menginginkanmu" atau yang sejenisnya. I 85

5096.    AI    Mutsanna   menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abdul  Wahhab  Ats-
Tsaqafi  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  cku mendengar
Yahya      bin      Sa'id      berkata:      memberitaliukan      kepadaku
Abdurrahman bin AI Qasim,bahwa: ia mendengar AI Qasim bin
Muhammad berkata:  g~¢{,i]i;6:.,3J.;±j£ \=j  "Kamw  memz.»a»g
wri»z./a-w«z.fa  i.fw dengrm sz.ndz.ra» " ia adalah ucapan seseorang
kepada perempuan: "engkau sangat cantik, dan engkau bagaikan
tempat minyak kasturi serta engkau baik untukku."I 86

5097.   AI   Mutsanna   menceritckan   kapadcku,   ia  berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitchukan kepada kami  dari  Ibnu  Juraij,  ia berkata:  aku
berkata   kepada   Atha`:   bagaimana   si   peminang   berkata?   Ia
menjawab:  menyindir  dan  tidak  membuka  sesuatupun  seraya
berkata:   "aku  mempunyai  keinginan,  dan  bergembiralah,  dan
Alhamdulillah engkau bagaikan tempat kasturi".  Atha`  berkata:
sedangkan perempuan tadi menjawab: "aku mendengar apa yang

'84    |bnu Katsir dalam Tafsimya (2/383).
'85    |bnu Abi syaibah dalam "ws#a##a/(3/368).
'86    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/440).
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kau   katckan",   dan   janganlch   ia   menjanjikan   sesuatu   dan

janganlchberkata:"semogasajademikian."`87

5098.   AI   Mutsarma   menceritalkan   kepadcku,   ia  berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarck
memberitchukan kepada kami  dari Yahya bin Sa'id, ia berkata:
AbdurTchman bin AI  Qasim menceritakan kapadaku, bchwa:  ia
mendengar   AI   Qasim   mengatakan   tentang  perempuan   yang
suaminya    meninggal     dunia    sedang    lcki-laki     lain     ingin
meminangnya  dan  ingin  mengucapkan  perkataan  apckah  yang
bagus?   ia   berkata:   "cku   suka   kepadanu,   dan   aku   sangat
menginginkanmu, dan aku kagum kepadanu", serta ucapan yang
semisa|nya.188

5099.   Ibnu  Hunaid  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:   Jarir
menceritckan  kepada  kami  dari  Mughirah  dari  Hammad  dari
Ibrchim  tentang  firman  Allah:  ,i]:;63.,tj+jf fa,pe: i€ij
i,i::!j^ "Dan tidak ada dosa bagi hamu meminang wanita-wa_nit_:
I./w  de#gr#  sl.#di.ra#''  ia  berkata:  tidcklah  mengapa  menyindir
untukmenikchdenganmemberikanhadiah.'89

5100. Ya'qub bin mrchim menceritckan kapadaku, ia berkata: Hasyim
menceritckan      kapada      kami,      ia      berkata:       Muchirch
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibrahim berpendapat
tidak mengapa memberikan hadiah  kapadanya ketika beriddch
jikadarikeinrinannyasendiri.'9°

5101.  Ibnu  Waqi'  menceritckan  kapada  kani,  ia  berkata:  bapakku
menceritakan  kapada  kani  dari  lsrail  dari  Jabir  dari  Amir

'87   Abdura2raq  dalam  MwsAa#Ha/ (7/53)  dan  lbnu  Hajar  dalam  Faf4  AJ  B¢rl.

188(£/n]u8&)bisyaibchda|anMwsAa##a"/532)danMalikdalamAJMwdaM;w;a#a*

AI Kubra (S1439).
'89   A|  Baghawi  dalam Ma'aJI.in ,4f-r¢#zl./  (I/322)  dan  Qurthubi  dalam Tafsimya

|co   (L3#i8fi)dotnote sebelurmya.
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tentang firman Allah:  g~[€}f,i;I;;de.,t;+j£ \=± peg; £€Y`j  "Da»
tidak ada dosa bagi hamu meminang wanita-wanita itu dengan
sz.»dz.rt7» " ia berkata:  "Engkau bagaikan tempat minyak kasturi,
sangat menarik  dan  sangat  cantik  dan jika Allah  menghendcki
sesuatumakaterjadilah.]9`

5102.  Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far
menceritckan kepada kami dari bapaknya tentang firman Allah:
5,f tyl3:)i± 5±,-st>::±£\=±,-S±S'c€} 43  "Dan  tidak  ada  dosa  bagi
kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran" ia, belka;+al..
Ibrahim  An-Nakha'i  berkata:  "Engkau  sangat menarik  dan  cku
Suka kapadanu. m2

5103. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadcku, ia berkata: Ibnu
Wahab   memberitchukan   kapada   kami,   ia   berkata:    Syabib
memberitchukan  kepada  kani   dari   Sa'id,   dari   Syufoah,   dari
Manshur, dari Asy-Syabi, bchwa ia mengatckan tentang firman
ALIlalh..  .5gif\ 33=}=± 6e,-,~>;:±if e\=±,.pea &€$3  "Dan  tidak ada dosa
bagi  kamu  meminang  wanita-wanita  itu  dengan  sindiran"  ±a,
berkata:   jangan   menganbil  janjinya   supaya   tidak   menikah
denganorangse|airmu.t93

5104.   Yunus   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Walab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatckan
tentang fiman Allah:  g~ffii,+=l:; a:.,3J+i; l£, i#gf i€Y`j  ''Da#
tidak ada dosa bagi karm meminang wanita-wanita itu dengan
sl.#di.ra#"   ia   berkata:   bapakku   berkata:   semua   hal   kecuali
keduanya ingin bertekad untuk berakad nikah ia saperti  firman
AI\alh..  a=S}i\3=1=± ke.,~>±:±if eci,.i§S= a€q3  "Dan tidak adq _qosa
bagi harm meminang wanita-wanita itu dengan sindiran".\94

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/440).
Ibid.
Ibid.
Kami tidak menemukannya dalam refereusi kami.
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5105.  Ibnu  Humaid  menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:  Mahran
menceritakan  kepada  kami  dan  Ali  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan  tentang
firman  Allah:   9tai,i=l:;63.,?i+3£l£,peg; £€Y'j   ''Da#  J!.d¢k
ada   dosa   bagi   hamu   meminang   wanita-wanita   itu   dengan
s].#dl+¢H "  adapun  sindiran  itu  seperti  yang kami  dengar bahwa
s`eseorang mengatakan kepada perempuan yang sedang beriddah:
"engkau  sangat  cantik,  en8kau baik kepadaku,  engkau  sewangi

minyak   kasturi,   engkau   sangat   menarik   hatiku",   dan   yang
semisalnya, maka inilah yang dinamakan sindiran.195

5106.  AI  Mutsarma  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitalhukan kepada kami  dari  Abdurrahman bin  Sulaiman
dari   bibinya   Sckinah   binti    Handhalah   bin   Abdullah   bin
Handhalch,  ia  berkata:  Abu  Ja'far  Muhammad  bin  Ali  datang
kepadcku   sedangkan   alku   beriddah,   ia   berkata:   wahai   binti
Handhalch alku sebagaimana kamu ketahui ada hubungan dengan
Rasulullali SAW dari pihck keluargcku dan cku punya hak dari
kakekku  dan  keberanianku  dalam  Islam,  mcka  aku  berkata:
semoga Allah mengampunimu wahai  Abu  Ja'far,  apakah kamu
hendak meminangku dalam iddch?  Ia menjawab:  apa salahnya,
alku   hanya   memberitahukanmu   tentang   hubunganku   dengan
Rasulullch   SAW   dari   pihck   keluargaku   dan   kedudukanku,
sedanBkan   Rasulullah    SAW    telch    datang   kepada   Ummu
Salamch  sedan8kan  ia  berada  pada  sapupunya  Abi  Salanch
ketika  suaminya  meniggal  dunia,  beliau  tidak  henti-hentinya
menyebutkan  kedudukannya  di  sisi  Allah  SWT  dan  memikul
tanggungjawab    tersebut    sehingga    tanpak    beban    tersebut

]95    |bnu Athiyah dalam Tafsimya (1/235).
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dikarenakan   beratnya   tanggungjawab   tersebut,    adapun   hal
tersebut bukan dinanakan meminang. I 96

5107.  AI Mutsanna menceritalkan kepadaku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih    menceritckan    kepada    kani,    ia  ` berkata:    Al-Laits
menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Uqail    menceritakan
kepadaku dari lbnu Syihab:  gt9{,i;1i;63.,?iijf l£, *±£ £€Y`j
"Dan  tidak ada  dosa  bagi  kamu meminang wanita-wanita  itu

de#gr#  si.Hdi.ra!#"  ia  berkata:  tidak  ada  dosa  atas  orang  yang
meminang  para  wanita  itu  dengan  sindiran  sebelum  mereka
menjadi halal, jika mereka menyembunyikan dalam hati mereka
tentanghaltersebut.197

5108.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wchab
memberitahukan       kepada       kani,       ia      berkata:       Malik
memberitahukan kepadaku dari AbdulTahman bin AI Qasim dari
bapaknya, bchwa:  ia mengatckan tentang firman Allah:  £\:;ij
9~ci,ife63.,ej+i;cj "Dan  tidak  ado  dosa  bagi  kamu

meminang wanita-wanita itu dengan sindiran" ±a, berka:fa kepalha

perempuan dalan masa iddah dari kematian suaminya:  "Kanu
sungguh mulia di hatiku, aku sangat suka padamu, semoga Allah
memberikan    kebaikan    dan    rizki    kapadamu",    dan    yang
semisa|nyalg8.

Abu Ja'far berkata: Ahli ilmu Arab berselisih \tentang makna
aJail. Sebagian mereka mengatakan maknanya yaitu: menyebutkan
dan menyaksikan. Orang yang mengatakan hal tersebut menakwilkan:
tidak   ada  dosa`  atas  kamu  menyebutkan  para  wanita  itu  dengan
sindiran.  Mereka  menyangka  terhadap  hal  itu  sebab  firman  Allah:

'96    Ad-Daruquthni dalan S"#a# (3/224) dan AI Bachawi dalam Ma'a/I.in ,4f-ra#z!./

(1/322)   dan   lbnu   Athiyah   dalam   Tafsimya   (I/315)   dan   Qurthubi   dalam
Tafsimya(3/188).

t97    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/440).
198     Ibid.
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"Janganlah  hamu  mengadakan  janji  kowin  dengan  mereka  secara

rqAasi.a '' sebab ketika mengatakan:  "/I.drk add daso a/as hamw " seperti
menginginkan  untuk  berkata:   "sebutkanlch  mereka  dan  janganlah
kamu mengadckan janji kawin secara rahasia".

.         Sebagian yang lain mengatckan: ia berasal dari:   a.£i.Ail+
l±ij. Ia berkata: adapun tentang fiman Allah:

5Jri ap li; -Jli
"Musa    berhata:     Airakah    yang    mendorongmu    (berbuat

deml.kl.a"J,  tial.  S¢ml.n.?"  (Qs.  Tn,aaha  [20]:  95)  dikatakan  mcknanya
saperti ini. Ia berkata: adapun all+I yaitu Khutbch atau pidato berasal
dari perkataan: i+=i`j j!l` df +hf> .

®

seperd,£??ua:a#r,::kpa:::af#ro¥iBesneup=;£h#:y:e¥£tau,
dari Le  atau aA¢l\ berasal dari A--[[ii  . Sedan8kan makna perkataan
dari aJ% ®% ++ yaitu menanyckan urusannya kapadanya tentang
dirinya yaitu hajatnya saperti ?tL±+ `- apa hajat atau urusanmu?.
Adapun   sindiran   adalch  ucapan  yang  bisa  dipahami   orang  yang
mendengamyasebagaimanajikadikatakandenganterang-terangan.

Penakwilan  r]rman  Allah:   #Sfl¢;ii£±=i3i tHfo«  Aom«
menyembunyikan queinginan mengowini mereka) dalam hatimu)

Abu Ja'far berkata: Makna:  #f}i~j ;ii£=i3i "Ataw hamw
inenyembunyikan (keinginan mengowini mereka) dalam hatimu" _er:an

yang kalian  sembunyikan  dalam  diri  kalian  lantas kalian rahasickan
tentang   keinginan   meminang   mereka   dan   berteguh   hati   untuk
menikaliinya  sedangkan mereka beriddch,  maka tidak  ada dosa juga
atas kalian tentang hal tersebut jika kalian tidck berteguh hati untuk
mengadakan  akad  nikah  sehingga  habis  nasa  iddahnya.  Dikatakan
asalnya dari: uJ` ASL. j4 Arij ¢ j.Y` `jA Ctro if` dan  uf A;<t. Ar
ujfj yaitu jika merahasickamya dan cfJ\ e Jr dan tidak pemch
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terdengar perkataan  rj; i A::=r  akan tetapi   e ji CJl j 4111±
uztjYl   saya  menyimpannya  di  dalam  rumah  atau  di  dalam  tanah,
seperti t]irman ALllz\h..  »b;gr:i;.fSg "Seakan-akan mereha adalah telur
(burung unto) yang tersimpan dengan baik". (Qs. Ash-Shaaffaat [37|..
49) yaitu tersimpan, berikut syair tersebut: '99

2;cO   Ei4l\ r $3 jdi) r #  -+I.3 .rN I SrN

daripad#::n#£den8anhu"f/a'berharckatdH¢mmaA|ebihtapat

Para    ahli    tafsir    belpendapat    sepeni    yang    telah    kami
kemukakan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5109.  Muhammad  bin  Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kep`ada kami,  ia berkata:  Isa menceritakan
kepada kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid  tentang  firman
Allah:      jg±:i~j~;±i==i3i      "J4/a"     ham%     j»e»)/emb%»)/I.haw

fteinginan   mengowini   mereka)   dalam   hatimu"   ia  bclkzrto..
merahasiakan yaitu: menyebutkan untuk meminangnya di dalam
dirinya, tidak menampakkannya kepadanya. hi semua halal.2°'

5110.  AI  Qasim  menceritckan  kapada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami  Hajjaj  menceritakan  kepadaku  dari
Ibnu Juralj dari Mujahid semisal hadits di atas.

5111.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi tentang firman Allah:

Penyair tidak dikenal.

~b,.rfel.j\"Ataukamu

ZOO    Bait  ini  ditemikan  di  AI  Farra`  dalaln  "a'ani.  ,4/  0%r`a#  (I/152)  dan  Ibnu

Mandzur dalam fz.s¢# 4/ Arab lihat entri kata ;I (5/3942), ®t.lJJ jalmk dari,

flrd` +uj bentuk mufrad dan jamak, ]aJ` j I.I+Jlj ,lrd` yaitu sepuluh biji bulu
dalamsayap,sedangkanc±4lladalahyangjatuhpadamalamharisepertisalju.

2°'    Ibnu Abi syaibah dalamwwsAa##a/I (3/434).
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menyembunyihan fteinginan mengawini mereka) dalam hatimu"
ia   berkata:   seseorang   datang   dan   memberikan   salam   serta
memberi hadiah dan tidak mengucapkan tentang hal apapun.202

5112.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Abdul
Wchhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, ia berkata: saya
mendengar Ychya bin Sa'id berkata: Abdurrahman bin AI Qasim
memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar AI  Qasim bin
Muhammad berkata, 1alu menyebutkan semisa|nya.203

5113.   Yunus   menceritakan   kepadak,u,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata-: Ibnu Zaid mengatakan
tentang     firman     Allah:     #i~j;ii=±=ij     ''AJaw     #amw
menyembunyikan (keinginan mengowini mereka) dalam hatimu"
ia berkata: kanu menjadikan dalan hatimu hendck menikahinya
kemudi an menyembunyikarmya2°4.

5114.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Mahran
menceritakan kepada kani  dan Ali  menceritckan kapadaku,  ia
berkata: Zaid menceritakan kepada kani dari Sufyan:  ;±i£=ij

~&,  "Atau  kamu  menyembunyikan  (keinginan  mengawini

mereka) dalam foc!fl.mw " yaitu merahasiakan dalam hatinya untuk
menikchinya.205

5115. Ibnu Basysyar menceritckan kepada kani, ia berkata: Haudzch
menceritckan kepada kami, ia berkata: Auf menceritckan kepada
kani  dari  AI  Hasan tentang  firman  Allah:  #fji~j;ii£=i3i
"Atau  hamu  menyembunyihan  (keinginan  mepgowini  mereha).

da/am faaf].mw '' ia berkata: kamu merahasiakan.206

2°2   |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/439).
203    A|  Baghawi  dalam Ma'aJi.in Af-ra#zl.J (1/216)  dan As-Suyuthi  dalam Ad-Dwrr

4JMa#tswr(1/696)dantidakmenisbatkarmyakecualikepadapengarangsendiri.
204    Lihat hadits sebelulmya.
205   Abdurazzaq dalam Mwsria##a/(7/57) dari sufyan dari Adh-Dhahhak.
206   |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/439)
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Abu Ja'far berkata: Dihalalkannya bleh Allah SWT sindiran
menikah  kepada  orang  yang beriddah  dan  melalang  mengatakannya
secara   terang-terangan.   Terdapat   implikasi   makna   ucapan   antara
hukum sindiran dengan terang-terangan. Jika memang demikian mcka
hukum  orang  yang  menuduh  berzina  dengan  sindiran  adalah  bukan
menuduh  berzina.   Seandainya  kewajiban  hukum  Aczd  itu  diberikan
ketika   menuduh   berzina   secara   sindiran   maka   meminang   secara
sindirian  ketika  masih  dalam  masa  iddch  dianggap  tindak  pidana
seperi halnya bemiat melakukan akad nikah pada masa iddah. Dalam
keterangan  tentang  perbedaan  kedua  hukum  tersebut  terdapat  dalil

yang   jelas   t`entang ` perbedaan   hukumhya   dalam   masalah   gac7z&/
(menduduh berzina).

Penakwi]an    rirman    A]]ah:      a#j}:;:2pef'd(#tH„aA
mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka)

Abu  Ja'far  berkata:  Maksud  ayat  tersebut  adalah  bahwa
Allah  SWT  mengetchui  kalian  yang  menyebut-nyebut  mereka  yang
sedang beriddah dengan meminang dalam hati dan lisan kalian.

5116.  mnu  Waki'  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  bapakku
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ibrahim dari AI Hasan
tentang  firman  Allah:   6##ii£.ffii'Jal {}£  "4//aA  me#gefaA%J.
bahwa   kamu   akan   menyebut-nyebut  mereka"  ia.  bckafa..  inn
aiha.+th khithb ah.2°'

5117.  Abu  As-Sa`ib  Salam  bin  Junadah  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata: Ibnu ldris menceritckan kepada kami dari Al-Laits dari
Mujchid tentang  firman Allah:  ,i;I;;63.,3JJ±j; \=± pef a:;Y`p'
5j:jfi^ "Dan tidak ada dosa bagi  kamu meminang wdnita-wanita
ztw de#gr# sz.#dz.ra# " ia berkata: kanu menyebut-nyebut mereka

207    |bnu  Abi   Syaibah   dalam  MwsAo##a/  (3/430)   dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam

Tafsimya (2/439).
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dalam   hati.   Ia   berkata:   ia   adalah   firman   Allah:    *3i'd{;±£
':;6Sis|  "Allah   mengetahui   bahwa   kamu   akan   inenyedrut-

nyebutmerehaN.208

5118.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Zaidah menceritakan kepada kami dari Zaid bin lbrahim dari Al
7Hasan    tentang    firman    Allah:     6#j}:i£L£*3i'd{;±£     "A//aA

: mengetahui   bahwa  hamu   ahan   menyebut-nyebut   mereha"  ial
berkata: ia adalah 4Ai.fAbaA2°9.

Penakwi]an r]rman Allah:   fe 6fD±,`3jtgr5 tz)a/am prdr
itu janganlah kamu mengadakan janji kQrwin dengan mereka secara
rahasia)

Abu   Ja'far   berkata:   Para   ahli   tafsir  berselisih   pendapat
tentang makna :+`  yang dilarang oleh Allah SWT kepada hamba-
Nya  mengadckan janji  nikah kepada- orang yang beriddch.  Sebagian

yang  lain  mengatakan:  ia  adalah  zina.  Berdasarkan  riwayat-riwayat
sebagai berikut :

5119.    Ibnu    Basysyar    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hamam
menceritakan kepada kami  dari  Shalih bin Ad-Dahan dari Jabir
bin Zirid..  t!fr, ':±'J®,\'3S cS$3   "Dalam pada itu janganlah kamu
.mengadahan  janji  kawin  dengan  mereha  secara  rahasia"  .\aL
mengatakan:zina.2]°

5120.   Muhammad  bin  Abdul  A'la  menceritckan  kepada  kami,  ia
berkata:  AI  Mu'tamir bin  Sulaiman menceritakan kepada kami

208    Ibnu Abi Syaibah dalam j4/ MwsAa##a/ (3/430)dan As-Suyuthi dalam i4d-Dwrr

AI Mantsur (1/696).
209   |bnu   Abi   Hatim   dalam   Tafsimya   (2/439)   dan   Ibnu   Abi   Syaibah   dalam

Mushannof(3M30rty.
2'°   |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/430).
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dari  bapaknya  dari  Abi  Mujliz  tentang  firman  Allah:   ¥`jgrj
T3±, ':L'J®,S "Dalam pada itu janganlah ham mengadahan janji
kawin dengan mereha secara rahasia" ia, bckata,.. zha2" .

5121.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada \kami,  ia  berkata:  Ychya
menceritakan   kapada   kami,   ia   berkata:   Sulaiman   At-Taimi
menceritakan   kepada   kami   dari   Abi   Mujliz+  semisal   hadits
diatas.212

5122.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kapada    kami,    ia    berkata:
Abdunahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sufyan
menceritckan  kapada  kami  dari  Sulaiman  At  Taimi  dari  Abi
Mujliz semisal hadits diatas.2`3

5123.  AI  Mutsanna  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Nalm
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan  menceritckan
kepada  kami   dari   Abi  Mujliz  tentang  firman  Allah:   ty`cgrj
13±, '5b'J®,`'3 "Dalam pada itu janganlah hamu mengadakan jartyi
fawz.# deHgr# merefa secara raAasja" ia berkata:  zina.  Sufyan
At-Taimi ditanya tentang hal,tersebut? Dia menjawab: Benar.2"

5124.  Muhammad  bin  Abdul  A'la  menceritakan  kapada  kami,  ia
berkata:  AI Muttamir menceritakan kepada kanii dari bapaknya
dari  seseorang  dari  AI  Hasan  perihal  mengadckan janji  nikch
semisal ucapan Abi Muj|iz.2"

5125.    Ibnu    Basysyar    menceritckan    kapada   kami,    ia    berkata:
Abdurrahman menceritckan kepada kami, ia berkata:  Yazid bin

2"    Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (1/440) dan AI Mawardi dalam .4»-IVzfkaJ wa

AI Uyun (\/304).
2'2    Ibnu Abi Hatim dalam Tafsinya (2/440) dan AI Mawardi dalam A#-IVz/ha/ w

AI Uyun (\1304).
Ibid.
Kami tidak menemukan dalam refereusi kami.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/439) dan AI Mawardi dalam A»-IV%ka/ w
AI Uyun (\1304).
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Ibrahim  menceritakan  kepada  kami  dari  AI  Hasan,  ia berkata:
zina.216

5126.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Yahya
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Asy'ats   dan   lmran
menceritckan kepada kami dari AI Hasan semisa|nya.2] 7

:`',,I:.i

5127.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:
Abdurrahman  dan  Ychya  menceritckan  kepada  kami,  mereka
berdua  berkata:   Sufyan  menceritakan  kepada  kami   dari  As-
Suddy,   ia  berkata:   aku  mendengar  Ibrahim  berkata:   Y€c#j
\3±, ':Sj±±,\'3 "Dalam pada itu janganlah karm mengadqkn janji
k;;in de;gan mereka secara rahasia" iaL beha|a.. zina.2\8

512.8. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim    menceritckan    kepada    kani,    ia    berkata:    Sufyan
menceritakan kepada kani dari As-Suddi, dari  Ibrchim semisal
hadits diatas.219

5129.  mnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
A'1a menceritckan kepada kani,  ia berkata:  Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah:  #9ig`3i't#j
lf±, "Dalam pada itu janganlch harm mengada.]:gn janji kowin
de#gr#merehasecarara*asl.a''iaberkata:zina.220

5130.  Abu  Kuraib  menceritakan  kapada kani,  ia berkata:  Ibnu  Abi
` +'~Zaidah menceritakan  kepada kami  dari  Yazid bin  Thrchim  dari

'' AI Hasan..  \fa, 'fis'J®,\'3S ts$3 "Dalam pada itu janganlah kamu

Ibid.
Ibid.
Ibnu   Abi   Syaibah  dalam  Mws¢a##a/  (3/37)   dan   lbnu   Abi   Hatim  dalam
Tafsimya (2/440).

2`9    Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsimya hal. 69
22°   |bnu Abi Hatim dalam Tafsinya (2/440).
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mengadahan  jakyi  kawin  dengan  mereha  secara  rahasia"   ia
berkata:  zina.221

5131.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadch dari AI
Hasan tentang firman Allah:  !; £9ie`3Y€cS$5 ''Da/arm pad¢ J.jw

janganlah hamu mengadahan janji kawin dengan mereka secara
r¢Aas!.a " ia berkata: zina.222

5132.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepad.a kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritckan
kepada  kami  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  dan  Yahya  bin
Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Harun
memberitahukan      kepada      kami,      ia      berkata:      Juwaibir
memberitahukan   kepada   kani    dari    Adh-Dhahhck:    Y'cgrj
r3±, ':}j3±,`'3 "Dalam pada itu janganlah kamu mengadahan janji
Aawi.#  de#g¢#  mere*tz secara  rafoasi.cz" ia berkata:  +I  yaitu
Zina.223

5133. Muhammad bin Sa'd. Adh-Dhahhak menceritakan kepadcku, ia
berkata:  bapakku menceritakan kepadaku,  ia berkata:  pananku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   bapakku   menceritakan
kepadaku  dari  bapaknya  dari  Ibnu  Abbas:   j¥ #gie\3¥'c95
"Dalam  pada  itu  janganlah  hamu  mengadakan  janji  kawin

de#gr#  mereka sec¢ra  rafeasz.a" ia berkata:  ia adalah keraguan.
Bahwa seseorang datang untuk memberikan keraguan sedangkan
ia   menyindimya   tentang   nikah,  `maka   Allah   melarang   hal
tersebut kecuali mengatakan dengan hal yang baik.224

Ibnu Abi Syaibah dalam .4/ "wsho##a/(3/370)
AbdurTazzaq dalam Tafsimya ( 1 /352) dan WwsAa"#a/(7/56).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).
Su:yuti da.1alm Ad-Durr AI Mantsur (\ 1696).
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5134.  AI  Qasim  menceritalkan  kepada  kanii,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hasyim  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Manshur memberitahukan kepada kami
dari AI Hasan dan Juwaibir dari Adh-Dhahhck dan Sulaiman At-
Taimi dari Abi Mujliz, mereka berkata: zina.225

5135.  diceritakan kepadaku  dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far
menceritckan kepada kami  dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang
fi+:rman  AIlch..   I!3±, :S'\®,\'31 LS$3  "Dalam  pada  itu  janganlah
hamu mengadakan janji ka:win dengan mereha secara rahasia"
ia berkata: zina dan perkataan yang memikat.226

\   5136.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:\
\        Abdurazaq  memberitahukan  kapada kami,  ia berkata:  Ma'mar

Y\ing   lain   mengatckan:    mcknanya   yaitu:   janganlah   kamu
menBanibil  peljanjian  dari  mereka yang beriddch  supaya tidak
menikin dengan orang lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai
berikut:`\.

5137. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mu'awiyali  bin

fhna:£hA¥be:C:eri£+£gi#~ck£5d#;a?;£mb];nadAab£,f:h;:h„g¢„d,#
kamu mengadakan jakyi kowin dengan mereha secara rahasia"
ia berkata: jangan kamu berkata kapndanya: "Aku jatuh cinta dan

225   |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/440)dan Sufyan Ats-Tsauri dalan Tafsimya

hal. 69.
226   Kami tidak menemukan dalam referensi kami.
227   Abdurrazzaq dalam MusAa##a/(7/56).
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berianjilah  kepadcku  supaya  tidck  menikah  dengan  selainku",
dan yang semisa|nya.228

5138.  .  Ibnu    Basysyar    menceritckan    kapada    kami,    ia    berkata:
Abdunahman  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:`  Sufyan
menceritakan kapada kami dari Muslim AI Bathin dari Sa'id bin
Jubalr tentang firman Allah:  !j¥ #Die`3 i'c95 ''Da/am pad¢ I.J«
janganlah kamu mengadahan janji kowin dengan mereka secara
raAasl.ar"  ia  berkata:  janganlah  mencharuskannya  begini  dan
be8itu Supaya tidak menikch dengan se|ainnya.229

5139.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  bapakku
menceritakan  kapadcku  dad  lsrail  dari  Jabir  dari  Amir  dan
Mujchid  dan  Ikrimah,  mereka  berkata:  janganlch  mengambil

janjinya    ketika    beriddah    supaya    tidak    menikch    dengan
Selairmya.23o

5140.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritckan  kapada  kami,  ia
berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:  Syubali  menceritakan  kapada  kami  dari  Manshur,  ia
berkata: disebutkan kepndaku dari Asy-Syabi bchwa ia berkata
tentang   firman  Allah:    j= jiD3e`3V'c95   "Da/am  pnda   I./«
janganlah hamu mengadakan jartyi kawin dengan mereka secara
raAasz.a " ia berkata: janganlch kamu mengambil janjinya ketika
beriddch supaya tidak menikah dengan selainmu.23 I

5141.  mnu Humaid menceritakan kapada kami,  ia berkata:  Hukkan
menceritckan  kapada  kami  dari  Amr  dari  Manshur  dari  Asy-
Sva["..   t!3±, '3D'Je,\'3S S$3  "Dalam  pada  itu  janganlah  hamu

228   |bnu Abi  Hatin dalan Tafsinya  (2/439)  dan As-Suyuthi  dalam Ad-D«„ A/

Mantsur (\16D6ly.
229   |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsinya  (2/439)  dan  Ibnu  Abi  Syaibal  dalam  A/

Mushannof(313]On.
230    Ibid.
231    A| Baihaqi dalamsw#an Kwbra (7/179).
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mengadahan  janji  kowin  dengan  mereha  secara  rahasia"  .\a.
berkata:  Janganlah  mengambil janjinya ketika beriddah  supaya
tidak menikah dengan se|ainnya.232

5142.     Ya'qub     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     Hasyim
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Isma'il   bin    Salim

`memberitahukan kepada kami  dari  Asy-Syaroi,  ia berkata:  saya

mendengamya   berkata   tentang   flman   Allah:    j¥ #gic,\';ty'
"Janganlah   kamu   mengadakan  janji   kavin   dengan   mereka

secclra rafeasi.cl " ia berkata: janganlah kamu mengambil janjinya
supaya  tidak  menikah  dengan  selainmu,  sedangkan  akad  tidak
diwajibkan sehingga habis masa iddch.233

5143.   Ibnu   Humaid  menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada  kami   dari  Manshur  dari  Asy-Sya'bi:   Y€
\3±, ':L'J®,\'3 "Janganlah hamu mengadahan janji kowin  dengan
mereha,   seccira   rafeas].cz"   ia   berkata:   janganlah   mengambil

janjinya supaya tidak menikah dengan se|ainnya.234

5144.  Musa  menceritakan  kepadalku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
Aiisndtix   \fi, '5b'J®,\'34  "Janganlah  hamu  mengadahan  janji
*¢wi.#   de#gr#   mereha   secarc!   rafa¢s!.cr"  ia  berkata:   tahanlah
dirimu,  mcka  aku  akan  menikah,  lalu  ia  mengambil janjinya:

janganlah menikali dengan se|ain diriku.235

514S;6-.Bisyr bin Mu'adz menceritakan kapada kami, ia berkata: Yazid
bin    Zurai'    menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Sa'id
menceritckan  kepada  kami   dari   Qatadch:    !± 6ioie`3Y€c#j
"Dalan  pada  itu  janganlah  kamu  mengadahan  janji  hawin

232   |bnu Katsir dalam Tafsimya (2/284) cet. Dar Asy-Syab.
233    Sa'id bin Manshur dalam swHo# (3/873).
234    |bnu  Abi   Syaibah  dalam  Mwsfea##a/ (3/370)   dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam

Tafsimya (2/439).
235    Qurthubi dalam Tafsimya (3/190).
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de#gr# merek¢ secara raAasl.a " ia berkata: ini tentang seseorang

yang  mengambil  janji  perempuan  yang  sedang  dalanl  nasa
iddah   supaya  tidak   menikah   dengan   selainnya,   maka  Allah
melarang    hal    tersebut    dan    menjelaskan    tentang`   halalnya
kAz./AbaA  dengan perkataan yang baik,  serta melarang  dari  zina
dan ucapan yang memikat.236

5146.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mahran
menceritakan  kepada kani  dan  Ali  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan:   Y€jsjj

€±, ':}jl±,:3 "Dalam pada itu janganlah hamu mengadakan janji
k&wJ.#  de#gr#  merchc}  sec¢r¢  rafoasz.¢"  ia  berkata:  jika  kamu
mengadakan  janji. kepadanya  begini  dan  begitu,  supaya  tidak
menikah dengan se|aln diriku.237

5147.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitaliukan kepada kemi dari Ma'mar dari Ibnu Abi Najih
dari  Mujchid tentang fiman Allah:   j¥ 6igk,\3Y'c95  ''D&/am
pada  itu  janganlah  kamu  mengadahan  janji  kawin  dengan
mercka    secara    rafaasl.a"    ia    berkata:    janji    rahasia    yaitu
mengambil janji darinya supaya menahan dirinya untuk dia, dan
tidck menikah dengan se|ainnya.238

5148.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitchukan kepada kani, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid
Semisal hadits tersebut.239

Ibnu Katsir dalam Tafsimya (2/384).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsimya (7/55).
Abdunazzaq dalam MwsAa##a/(7/55)
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Yang lain mengatakan: maknanya, yaitu:  seseorang mengatakan
.  kepada    seorang    wanita:    "Janganlah    kamu    mendahuluiku",

berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5149.  Muhammad  bin  Amr menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim inenceritakan kepada kami  dari  Isa dari  Ibnu Abi Najih
dari  Mujahid  tentang  firman  Allah:   !j¥ 6iDie\3i't9j  ''Da/om

•pada   itu  janganlah   hamu   mengadahan  janji   kowin   dengan

merek¢ secarcz  raAasz.cz " ia berkata:  perkataan seseorang kepada
seorang   wanita:   "Janganlah   kamu   mendahuluiku,   aku   akan
menikahimu", hal ini tidak dibolehkan.240

5150.    AI    Mutsarma    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritckan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia
berkata:  ia  adalah perkataan  seseorang kepada  seorang wanita:
"Janganlah kamu mendahu|uiku".24 t

5151..   Ibnu   Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  beckata:   Jarir
menceritalkan  kepada kami  dari  Al-Laits  dari  Mujahid:   ty'cgj
i+±, ':}jl±,(3 "Dalam pada itu janganlah karm mengadakan janji
howl.#  de#gr#  merchc]  secara  raAasl.a"  ia  berkata:  peljanjian

yang mengatckan: "j anganlah kamu mendaliu|uiku. "242

5152.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadcku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak

`.:!hiemberitahukan   kepada   kani   dari   Sufyan   dari   Laits   dari
\\ =-M:ujah:id..    \3±, '5b'J&,\'3S cS$3 "Dalam pada  itu janganlah  kamu

mengadahan  janji  kawin  dengan  mereha  secara  rahasia"  ia.

240   |bnu  Abi   Syaibah  dalam  MwsAa##a/  (3/370)   dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam

Tafsimya (2/439).
241     lbid.

242    |bnu Abi syaibah dalam Mwsfia"na/(3/535).
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berkata:         dengan         mengatakan:L         "janganlah  ,   ,    kamu ,'
mendahu|uiku.w243

Para   alli    tafsir   yang   laln. mepgatckan:    maknanya,   yaitu:

janganlch kamu menikahi mereka dalam masa iddahnya dengan
rahasia, berdasarkan riwayat,riwayat sebagai berikut :

5153.    Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan
tentang   firmari   Allah:    != giDL,13i`cS3j   ''Da/am   pada   7./«

janganlah hamu mengadakan janji kowin dengan mereka secara
rflAasz.a"  ia  berkata: janganlch  kamu  menikahi  mereka  secara
rchasia  lalu  mereka  menahannya  sehingga  ketika  sudch  halal
kamu menampakkan hal tersebut dan menggau|inya.244

5154.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan kapada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatckan
teatan8   human   AL+lath..    \!3±,3D'Je,\'3ScSS;   "Dalam   pada   itu

janganlah kamu mengadakan jartyi kawin dengan mereha secara
rzzAasz.a"    ia    bericata:    bapakku    berkata:    janganlch    kamu
mengadckan  janji  nikch  kapada  mereka  secara  rahasia  lalu
mereka menchannya 'dan kamu  telah memiliki  akad  nikahnya,

jika    telch    halal    kamu    menampakkan    hal    tersebut    dan
men88au|inya.245

Abu   Ja'far   berkata:   Pendapat   yang  paling  tepat  ,dalam

penakwilan  lafazh  :rL`  adalch pendapat yang mengatckan bchwa
andnya   adalch   zina'.   Sebab   orang   Arab   menamckan  jima'   atau
seseorang yang menggauli istrinya disebut }L`  sebab hal tersebut
teljadi hanya di antara laki-lcki dan perempuan secara sembunyi tidck

243    Lihat hadits sebelurmya.
244    |bnu Athiyah dalam Tafsinya (I/316) dan AI Mawardi dalam A»-IVz/far w714/

245    #%rti73O],.
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tampalk jelas,` maka  dengan  tersembunyinya  hal  tersebut  dinanalkan
rchasia, berikut perkataan Rubah bin A| Ujaj :246

247j=;i,j 4j ck life +j  #  a-Jl +I+ Lejl+~i [f J]i

Yang   dimaksud   yaitu:   tidak  hendck  menggaulinya  setelah
lama5\bergaul dan saling suka. Dan seperti perkataan A| Hathiah248:

249 c\ri„ i;i rA,ti js~`Lu   #   `riJf rjjL +~ I+£J

Demikian    juga    dikatakan    sesuatu,   yang    disembunyikan
seseorang tentang dirinya dinamakan: l`.rri dan dikatakan: " j--~ e }a
4-ji" maksudnya yaitu orang terbaik dan termulia. Dari sini ketika
lafazh :+` mengandung salah satu di antara tiga makna, dan perlu
diketahu`i  bchwa  salah  satu  dari  tiga makna tersebut  tidak  termasuk
dalalr\  mcha  ayah..   \t±, fis'Ja,\'3$ 6:±3  "Dalam  pada  itu janganlah
kamu mengadakan janji kawin dengan mereha secara rahasia" yerin
•+..-Jl maksudnya: yang terbaik dan termulia maka yang tersisa adalah

d'ua makna yang lain, yaitu :rL` yapg berarti apa yang dirahasiakan
oleh kedua belch pihak dan jL` yang berarti jima' atau senggana.
Ketika >tidak tersisa kecuali cia makna tersebut sedangkan makna di
antara  keduanya  menunjukkan  dengan  jelas  bahwa  salch  satunya

246  `REbah bin A| Ajjaj adalah Rubah bin Abdullah AIAjjaj bin Ru'bah At-Tamind

247#a:ts:iq]tfr::p±:Jd¥:i(|4d:D¥w7f:r§+1::tfa'nAu''#man(#:)daiamfzsa»AMrab.
Lihat kata rf dan J,i)` kebencian seseorang kepada istrinya.

248    A|  Hathiah  adalah  Jarwal bin  Aus  bin  Jinayyah  bin  Makhzum bin` Malik  bin

Ghalib bin Qathi'ah bin Abas bin Raits bin Ghathfan.  Lihat biografmya dalam
i4d-DI.waH hal. 9, dan 10.

249    Bait ini terdapat dalam Ad-D!.wa# berisi qashidah yang memuji Bani Ziyad dan

Bani Kulaib dari Bani Yarbu', adapun makna ,Jl yaitu nikah,` cl4i}` Li" makanan

yang  baik  dan  menyebutkan  kemuliaan  kaum tentang penjagaan  diri  mereka
terhadap   tetangga  dan  memuliakarmya,   mereka   tidak  mengambil  makanan
sedikitpun  sehingga  tetangganya  sudah  mengambilnya.  Lihat` 4d-Di.wa#  Pal.
202.
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bukanlah  mckna  yang  dimaksud,  maka  makna  selain  adalah  makna

yang dimaksudkan oleh ayat.

Jika  ada  yang  berkata:  1antas  apa  dalil  bchwa  mengadakan

janji    dengan    perkataan    rahasia   bukan   makna   yang   dimaksud
sebagaimana    pendapat    yang    mengatckan    maknanya:    seseorang
mengambil janji dari perempuan supaya tidak menikch dengan orang
selainnya   atau   pendapat   yang   mengatakan;   perkataan   seseorang
kepada seorang wanita: "janganlch mendchului diriku!"?

Jawabannya: sebab kata jl` jika yang dimaksudkan seperti
penakwilan mereka mcka hal tersebut akan tidak lebih dari bermakna
seseorang mengadckan janji kapada seorang wamita dan memintanya
supaya   tidak   menikch   dengan   selainnya   atau   dengan   kata   laln

pemikahan  yang  harus  dijawab  seorang  wanita  tersebut  kepadanya
setelah  habisnya  iddahnya  dan  setelah  ia  beraqad  baginya,  itu  saj.a
tiada  yang  lain.  Jika  +`  yang  dilarang  oleh  Allah  SWT  adalah
mengadckan janji kepada orang yang beriddah supaya tidak menikch
dengan selainnya, maka maknanya clan keliru jika ia menginginkan
maknanya yaitu:  apa yang dirahasiakan dalam hati atau diungkapkan
tanpa   memberikan   maksud   sebenamya,   sedan9kan   hal   di   atas
bukanlah  menjadi  rahasia  lagi  bahkan terang-terangan.  hi  hal  yang
tidak masuk ckal dalani bahasa Arab di nana AI Qur`an diturunkan.
Hanya    saja    orang    yang    bexpendapat    demikian    mengatckan:
sesungguhnya  yang  dilarang  Allah  SWT  hanyalch  jika  seseorang
mengadckan janji nikah secara rahasia di antara keduanya, bukannys
konteks ayat tersebut berarti rahasia.

Dijawab:  jika  memang  demikian  adanya,  mcka  boleh  jadi
mengharuskan halalnya mengadakan janji nikah dan AAz./AbaA  secara
terang-terangan sebab yang dilarang adalah peljanjian yang rchasia di
antara   keduanya.   Jika   mereka   mengatckan   bahwa   hal   tersebut
memang demikian, maka perkataan ini keluar dari ijma' ulalna sebab
tiada yang mengatckan baliwa penakwilan ayat tersebut bchwa J` di
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sini  bermakna:   mengadakan  janji  nikah  supaya  ia  tidak  menikah
kecuali dengarmya.

Jika    ia    mengatckan:     hal     demikian     tidak    dibolehkan.
Jawabannya: Telah keliru apabila makna tersebut: jika seseorang laki-
laki dengan seorang wanita mengadakan janji secara rahasia, sebab hal
tersebut   jika   memang   demikian   tidck   menjadi    haram   atasnya
mengadakan janji  kepadanya  secara  terang-terangan.  Sedangkan  hal
tersebut  haram  baginya baik  secara rahasia  maupun  terang-terangan
maka jelas sekali makna +` di sini bukanlah yang mereka katakan
bahwa maknanya yaitu jika seseorang laki-laki dengan seorang wanita
mengadakan janji  supaya tidak menikah dengan orang selain dirinya

jika telah  selesai  masa  iddahnya,  atau  dengan  kata  lain  dari  segi  ini
telah  keliru  juga  sebab   *fai./fobaA   dan  pemikchan   yang  dijanjikan
kepadanya jika memang begitu  adanya tidak  luput  dari  adanya wali
dan para saksi  secara terang-terangan bukan rahasia, bagaimana bisa
hal  tersebut  dikatakan  -rchasia  sedangkan  hal  itu  termasuk  terang-
terangan yang tidck boleh dirchasiakan?

Demikianlah keterangan tentang kelirunya pandangan mereka
dari berbagai  segi maka penakwilan firman Allah:  !j¥ #g3c,\3Y€cgj
"Dalam  pada  itu janganlah  hamu mengadakan janji  kawin  dengan

mercka   secara   rclfoasi.a"   yang   tepat   adalah  bermakna  jima'   atau
hubungan intim.

Mcka tidak salah lagi penakwilannya yaitu: tidak ada dosa atas
kanu ' wahai   manusia   meminang   wanita-wanita   yang   suaninya
meninggal   dunia   dengan   sindiran,   dan  janganlah   menanpakkan
kepada   mereka   tentang   pemikahan,  jika   kamu   menyembunyikan

perihal  keinginanmu  kepada  mereka  dalam  hatimu  selama  mereka
beriddch, maka Allah mengetahui bahwa kamu clan menyebut-nyebut
lamaran tersebut ketika mereka beriddah.  Dia menghalalkan bagimu
sindiran kepada mcreka tentang itu, dan men8hapus dosa tentang apa

yang   disembunyikan   dalan   dirimu,   akan   tetapi   mengharamkan
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bagimu mengadckan janji jima' atau senggama dalam masa iddahnya
seraya  mengatakan  kepada  mereka  dalam  nasa  iddah:  "Aku  telah
akan  menikahimu  untuk  diriku,  sesungguhnya  aku  hanya  menanti
lewatnya   masa   iddahmu",   mengatakan   hal   demikian   kepadanya
tentang   kemampuarmya   dalam  jima'   atau   senggama,   maka  Allah
melarang hal tersebut.

Penakwi]an   r]rman   A]lah:   \{z£=:ijlJife'®i~{L  /Kec«¢/I.
sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rufl

Abu  Ja'far  berkata:  Allah  berfirman:  8|2;.jf i3 ijjL:®i ~1€|
"Kecuali  sekedar  mengucaphan  ftepada  mereha)   perhataan  yang

maho/'  mengecualikannya  dengan  perkataan  yang  baik  dari  yang
telah   dilarang   seperti   seseorang   mengadckan  janji   nikah   dengan
seorang wanita secara rahasia, pengecualian ini tidak termasuk dalam

jenisnya,   akan   tetapi   ia  termasuk   dalam  pengecualian   ayat  yang
sebelumnya,    yaitu    mempunyai    makna    yang    berbeda    dengan
sebelumnya tentang si fat secara khusus, mcka Y!  disini mengandung
arti   crl<lj    mcka   ayat:   6|2£.;:i3(jjL:®i~Y€L   ''Kec«¢/z.   schech!r
mengucc[pkan  (kepada  mereka)  perkataan  yang  ma'rrf '  "haAIrya;.
akan  tetapi  sekedar mengucapkan perkataan  yang baik.  Mcka Allah
membolehkan  mengatakan  kapadanya  dengan  perkataan  yang  baik
ketika dalam masa iddahnya, hal yang demikian adalch yang diijinkan
sesuai  dengan  ayat:   g~[S}i,a]:;63.,3J+j£\£± pe££\:;Y`j   "Dcz«  fz.d¢A
ada  dosa  bagi  kanu  meminang wanita-wanita  itu  dengan  sindiran
atou  hamu  menyembunyikan  (keinginan  mengowini  mereka)  dalam
Aczfz.mcf " berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5155.    Ibnu    Basysyar    menceritckan    kapada    kami,    ia    berkata:
AbdurTahman  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
menceritakan kepada kami dari Salarnch bin Kuhail dari Muslim
AI  Bathin  dari  Sa'id  bin  Jubair:  gi2£j: Y`j iJj;: cji 'f`L 'Kecw¢/z.
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sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rrf'
ia  berkata:  seperti  perkataan,  "Aku  sungguh  suka padamu,  aku
berharap kita bisa bersama."250

5156.  AI  Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mu'awiyah  bin
Shalih  menceritakan  kepadcku  dari  Ali  bin  Abi  Thalhah  dari
Ibnu      Abbas:       6|2£Jit`3ij;3'®ri'`.      'Kecwa/i.      seked¢r
mengucaphan   (kepada   mereka)   perkataan   yang   ma'rrf'   ia,
berkata:   yaitu   ucapan:   "Jika   saja   cku   melihat   kamu   tidak
mendahu|uiku.w251

5157.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan   kepada   kami   dari   Sufyan   dari   Laits   dari
Mujahid:   6L2Li: {3 ijji' ®i ~Y€L  "Kccow/I.  sekedrr  me#gwcapk¢H

ftepada   mereka)   perkataan   yang   ma'rrf'   .+a  belkata;.  yal++n
Sindiran.252

5158.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij  dari  Mujahid:   6:2£=: {3 iJ;;:®rY<!
"Kecuali   sekedar   mengucapkan   ftepada   mereha)   perhataan

JJ¢#8 m¢ 'rzJ/' ia berkata: yaitu sindiran.253

5159.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata: Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
AS-Suddi:   gts{,i# 63.,3i±jf fe, ixg£ £€Y`j "Kec%a/I.  sekedar
mengucapkan  (kepada mereka) perhataan yang ma'rrf"  s,arapall

250  |bnu  Jauri  dalam Zad A/ Masi.r  (1/278)  dan  Ibnu AbLHatln  dfllam Tafsimya

(2,440).25'    Lihat footnote sebelumnya.
252    Abu Ja'far An-Nahas dalam Ma'a!7". A/ gwr `a# (2/229)dan Ibnu Jauzi dalam Z¢d

AI Masir (\12:]8).
253    |bnu ]auri dalam z¢dA/ MasJ.r (1/278).



Ta/strAth-Thahari

'j;i {£Sj.{'S;:5i  "Sebe/win  foabl.s  'i.ddafo#);a"  ia  berkata:  yaltu

seorang   yang   datang   kepada   seorang   wanita   yang   masih
beriddah  seraya  berkata:   "Demi  Allah  sungguh  kalian  adalah
orang yang cukup mulia dan sungguh kalian adalah orang yang
menyukai,   dan   sungguh   kanu   menyukaiku   dan   jika   Dia
menakdirkan  sesuatu  maka  terjadilch"  ini  adalah  ucapan  yang
baik254.

5160.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mahran
menceritakan  kepada kami  dan  Ali  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:  Zaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
berkata:   8|2£Ji f3 ijjJ:®i'i`i  ia  berkata:   yaitu  perkataarmya:
"Aku  suka kepadamu dan aku sungguh berharap  semoga Allah

menghendaki kita bersama. w255

5161.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang   firman  Allah:   gL2i={3 ij;;:®i 'Y<!  ''Kecwa!/I.  se*edrr
mengucaphan   ftepada   mereha)   perkataan   yang   ma'ruif"   ia,
berkata:  yaitu  berkata:  sungguh  kamu  bagiku  saperti  ini  dan
kamu bagiku saperti  itu dan cku akan memberi ini dan itu"  ia
berkata:  ini  semua dan yang sebelum mengadakan  akad nikah
semua mcz#s«kA  hukumnya dengan  firman Allah:   :ii; |£2=Y';
::i;jl:isji\'.8±S eJ:)f±!^   "Dan   janganlah   karm   ber'azam
foertetap     hati)     untuk    beraqad     nikah,     sebelum     habis
'iddahnyaN}56

5162. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kapadaku, ia berkata: Yazid
memberitchukan      kepada     kani,      ia     berkata:      Juwaibir
memberitaliukan kepada kani dari Adh-Dhahhak:  ij (i;:' ®i ~i~L

254    Ats_Tsa'|abi dalam Tafsimya (I/182).
255    A|   Baihaqi   da|am   Sw"a#   Kwbm   (7/179)   dan   Ibnu   Abi   Syaibah   dalam

MwsAa#H¢/(3/572) dan AI Jashshash dalam AAfam .4/ g.ir `a# (2/129).
256    |bnu Katsir dalam Tafsimya (2/384).
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C6cklf    "Kecuali    sekedar    mengucapkan    (kepada    mereka)

perha/cza» );cz»g ma'rzt/' ia berkata:  seorang wanita yang ditalak
atau suaminya meninggal dunia lalu seseorang datang kepadanya
seraya  berkata:  "Tahanlah  dirimu  untukku,  sungguh  aku  suka
kepadamu"  lalu  ia  menjawab:  "Saya juga  seperti  itu"  maka  ia
menanpakkan keinginannya yang sangat kepadanya.  Ini  adalah

Perkataan yang baik.257

penakwi]anfirmanAllah:{risi{'i;8iej\E±}1:ii£!fa¥Y'p`
'4;;1 (Dan janganlah kamu ber'aeam  [be-rtetap irati]  untuk beraqad

I.ikah, sebelum habis 'iddahnya)

Abu   Ja'far   berkata:   Maknanya:   "Dan   janganlah   kamu
bertetap hati untuk beraqad nikah, dan janganlch kamu membenarkan
akad     tersebut     dalam    masa    iddah    mereka    kemudian    kamu
mengharuskannya  di  antara  kalian  dan  mengadakan  akad  sebelum
habis   iddah,   ,'j;i¢;£Sj.{'S;{€i   ''Sebe/win   #abis    'iddrA#};a"   yaitu
sehingga mereka melewati masa dalam kitab sebagaimana yang telah
Allah  terangkan  dalam  ayat:   i3ji~L> 6fj;:€3;i 3J'+; i£+1, 6jfe' i.j{J
{45=?±fi}'-i::;Sl  "Orang-orang  yang  meninggal   dunia  di   antaramu
dengan     meninggalkan     istri-istri     O@endaklah     para     istri     itu)
menangguhhan dirinya foer'iddah) empat bulan sepuluh hart" (Qs. AI
Baqarch [2] : 234) maka dijadikannya batas masa dalan tulisan.

Adapun  maknanya  yaitu  bagi  kedua  orang  yang  menikah,
supaya  seseorang tidak menikahi  perempuan  dalam nasa iddah  lalu
bertetap   hati   untuk  melakukan   akad  nikah   sehingga  ia  melewati
iddahnya  sebagaimana yang ditentukan oleh  Allah  dalani kitab-Nya.
Berdasarkan riwayat-riwayat berikut:

257   |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsimya  (2/440)dan  lbnu  Athiyah  dalam  Tafsimya

(I/316).
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5163 . Muhammad bin Basysyar dan Amr bin Ali menceritakan kepada
kami,   keduanya  berkata:   Abdurrahman  menceritakan  kepada
kami,   ia  berkata:   Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dan  AI
Hasan   bin   Yahya   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
Abdurrazaq menceritakan kepada kami  dari Ats-Tsauri dari Al-
Laits dari Mujahid: ,'j|Sji ¢j£Sj.i '£{ ££  ''Se6e/win frab!.s  'z.ddofr#ya "
ia berkata: sehingga melewati masa iddah.258

5164.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi   tentang   firman   Allah:    ,'J6;ji {£Sj.{'£;{{S£    ''Sebe/%m
Aabz.s   'z.ddrfo#)/cr"   ia  berkata:   sehingga   melewati   masa  iddah
empat bulan sepu|uh hari.259

5165.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami  dari  Qatadah  tentang  firman  Allah:   ¢&Sj.{'€;{{Si
'J{;ji  ''Sebe/win  Aabis   'i.dd¢ft#};cz"  ia  berkata:  sehingga  melewati

nasa iddah.260

5166.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadcku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritckan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' semisal
hadits tersebut.261

5167.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:
bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia    berkata:     pananku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   bapakku   menceritakan
kepadcku dari bapaknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:

258    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya  (2/441)  dan Ibnu Jauzi dalam Ztrd A/ Mas!.r

( 1 /278) dan Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsimya hal. 70.259    |ttnu Abi Hatim dalan Tafsimya (2/441).
260    |bnu Abi  Hatim dalam Tafsimya (2/441)  dan Ibnu Jauzi  dalam Zad i4/ Mas}.r

(1/278)26]    |bnu Abi Hatim dalam Tafsinya (2/44l)
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'j;i ¢£Sj.i '£{ Gi "SebeJwm fra6I.s  'i.ddrfony¢ " ia berkata: sehingga

melewati masa iddah.262

5168.   AI   Qasim   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   AI   Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku  dari  mnu  Juraij  dari  Atha`  AI  Khurasani  dari  Ibnu
Abbas tentang firman Allah:  ¢£Sj{'f{{S; e\a±!1 ;ii± (;ji Y'L9'
::1;:1   "Dan  janganlah   hamu   ber'azam   foertetap   hati)   untuk
beraqad  nikah,  sebelum  habis  'iddahnya"  ia, berkal+a...  sdringga
habis nasa iddah.263

5169.    AI    Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
Allah:   ,'j;1 ¢£Sj{'£{6£ e\±=;}1 :iif |£2= Y'j  "Da#  /.angan/ofr
hamu  ber'azam  (b-ertetap  hati)  untuk  beraqad  nihah,  sebelum
foabz.s   'z.ddczfo#ya''  ia  berkata:  tidak  boleh.   menikahinya  hingga
lewat masa iddahnya.264

5170.   inr  bin  All  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Abu
Qutaibch menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Abu
Ishaq  menceritckan  kepada  kami  dari   Syarbi  tentang   firman
Allah:   ,'j;i ¢£Sji'£{5£ e\±=;}i :ii£ L£2= Y'j  ''Da"  /.cl#grH/aft
hamu  ber'azam  ¢artetap  hati)  untuk  beraqad  nihah,  sebelum
¢czbz.s  'z.ddafonya " ia berkata:  karena ditakutkan  si wanita kawin
Sebelum habis masa iddahnya.265

5171. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'1a
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan

262    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/441)  dan Ibnu Jauzi dalam Za!d A/ Masl.r

(1/272)danAs-Suyuthidalamj4d-DwrrAJMa#tswr(1/697).263    |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/441)  dan lbnu Jauzi dalam Zad A/ MasJ.r

(1/278)danAs-SuyuthidalamAd-DwrrAJMaHtswr(1/697).264   |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/44 I).
265   |bnu Abi Hatim dalam Tafsimya (2/441)  dan lbnu Jauri dalam Zkd A/ Masl.r

(,/278).



rnafsir Aith-Thabari

kepada  kami  dari  Qatadah:   ¢asj.i 'e;:±ts= elf'±=+i ;iif i;i Y'p'
:if]   "Dan  janganlah   kamu   ber'azam   (bertetap   hati)   untuk
beraqad  nikah,  sebelum  habis   'iddahnya"  hingga tLato:to.\s  nasa.
iddahnya.266

5172.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mahran
menceritakan  kepada karni,  dan  Ali  menceritakan kepadaku,  ia
berkata:  Zaid menceritakan kepada kami  semuanya dari  Sufyan
tentang   firman   Allah:   ,'J1;:i #.{'a{{;; e\±a;±i ;ii£(i;£Y'j
"Dan janganlah  hamu  ber'azam  (bertetap  hati)  untuk beraqad

Hz.4czA,  sebe/"in  foabis  'z.ddrfoH)/cz "  ia berkata:  hingga  habis  masa

iddahnya267.

Penakwi]an  firman  Allah:   ?j3i:Lr*.±i{~d>e ;1¥5'fii if l3I£1j
»5±JS±.RTtidsx31:!XD(DanketahuilahbalowrisanyaAllahmengetahui

apa  yang   ada  dalam   hatimu;   maka  takutlah   kepada-Nya,  dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun)

Abu   Ja'far   berkata:   Maksudnya:   dan   ketahuilah   wahai
manusia  bahwa  Allah  mengetchui  apa  yang  ada  dalan  diri  kalian,

yaitu  mencintai  dan  menikahinya,  mcka  takutlah  kepada  Allah  dari
mengeljakan apa yang dilarang-Nya yaitu keinginan menikahinya dan
hal-hal   lain  yang  berkenaan  dengannya   selama  masa  iddah.  Dan
ketahuilah  pula  baliwa  sesungguhnya  Allah  Mcha  Pengampun  atas
segala   kesalahan   yang   diperbuat  hamba-Nya,   termasuk   apa  yang
disembunyikan  oleh  kaum  lcki-lcki  yaitu  keinginan  mereka  untuk
melamar wanita ketika iddch. Dan sesungguhnya Allah Mcha Lembut
terhadap    para    hamba-Nya,    di    mama    Dia    tidak    tergesa-gesa
menimpakan siksa atas mereka.

®®©

266    Ibid.
267    Lihat penafsiran ayat 158,198, 229, 233 dari surch ini.
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c,ijpj#iJ=i=3i#=?,`;-CSi,pee\>

i;&±cj#"i>te,:3ji£.{6£;,'ojfe=jlG
© 6edt

''#''-,'i

"Ttdc[k ndci kequajiban membcryar (mc.hay) citas kc[licm, i.tka

haltan menceraikcm istri.istri halian sebel"m halicm
bercc[mpwr dengan merekci dan sebeh4m hal}an menentokan

mc[hcmyci. Dan hendcklcih hal€an berikcm swcitw mwt'cih
(Pemberian) kepndci mereha. Orcmg yang mcmpw memt"t

kemampwannya dan orcng yang miskin ment4"t
kemcmpwanrtycl (Pwla) , yclitw Pemberian ment4rwt yang

Pcitwt. Ycmg demjktan tow me"Paltan ketentwan bcigt orang~
orang yang berbwcit kebajikan".

(Qs. AI Baqarah [2]: 236)

(Ttdakpaednaakk:=]=tbafi\nmmHenmbNaxyida:..I:##].Sa::#!X##n:b]##£t:n
menceraikan  istri-istri  kalian  sebelum  kalian  bercampur  dengan
mereka)

Abu  Ja'far berkata:  Firman  Allah  #£€Y<   ''rz.dcfa ado
kewey.z.bcr#   me"ba);ar  /maftarJ  afas  ha/I.a#"  mcksudnya;  tidak  ada
keharusan bagi kalian untuk membayar mahar jika kalian menceraikan
is+ri-is+ri   kdiian    'g±;:±SG   "Sebelum    halian   bercampur  _dengan
mereha '' selama kalian belum menggauli mereka. Kata J` dalam ayat
ini  merupakan  kata  kiasan  dari /.I.ma'.  Demikian  seperti  dijelaskan
dalam riwayat-riwayat berikut:
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5173.  Humaid  bin  Mas'adah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Yazid   bin   Zurai'    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:
Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad    bin    Ja'far    menceritakan    kepada    kami,    kata
keduanya:    Syu'bah    menceritakan    kepada    kami,    dari    Abi
Basysyar   dari   Sa'id   bin   Jubair,   ia   berkata:   Ibnu   Abbas,   ia
berkata:  LJ°\  artinya /.!.mcz',  namun  Allah  membuat  kiasan
menurut kehendak_Nya.268

5174.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Mu'awiyah menceritakan

i?`d#ItTn;:n]£i]h2b6]9nAb]Tha]hahdanThnuAbbas,iaberkata:
Abu  Ja'far  berkata:  Para  gw7-rcz `  berselisih  pendapat  dalam

bacaan  ayat  ini27°.   Mayoritas  g%rro`  Hijaz  dan  Bashrah  membaca
dengan /czffeafo  pada  huruf ra `  tanpa .4%  #Jf=3P'C''Sebe/win
bercczmpwr de#gr# mere4¢", berasal dari perkataan anda:   ii.;i

kalian
JL®          ,          ,

a-i.+_-_I_t`

€jllll3t£ :rlli; 3-1:i2 ):j4ii grt*3 \=*J3 \1i, seakan-akan mereka
memilih  bacaan  ini  untuk  menyamckin  dengan  bacaan  yang  telah
disepakati  kebenarannya  pada  firman  Allah  ;SS S|<£ji;  ''P¢dczAa/
aku  belum  pernah  disentuh  oleh  seorang  laki-laki  pun"  (Qs.  A;a+i
'Imraan [3]: 47).

Schagian    qurra`    membaca     €SS:iiG    "sebelum    kalian
bercczmpwr  de7zgr#  merckcz"  dengan  huruf  rcz`  cJfoczmmczA  dan  huruf

268    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).
269    |bnu Abi Hatim dalam rcz/5z. (2/442).
270    Hamzah  dan AI  Kisa`i membaca Jij£2j/'I./ in"d#arz.' dengan bentuk j.s!.in /a'z./

.+1.,  sedangkan tujuh qwrra `  lainnya membaca #ji.ij ¢'z7 mc/d¢a!rz.' c-yang
mengindikasikan  adanya  kebersamaan  sentuhan  antara  suami  istri,  Abu  Ali
mentarjih bacaan #jL;i karena bentuk-bentuk ,'z./,  kata  ini  berbentuk ts«/atsz.

(terdiri dari tiga huruf), seperti kata iji .4i- .c<;. Lihat Abi Hayyan dalam BaAr
AI Muhith (21528) da:n At-Taisirfi qira `at 'Asyr (hal. 69), rb" ]a:`in dalam Zad
AI Masir (112]9).
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Alif diletakkan setelah huruf mz.in menyamakan bacaan masyhur yang
telah   disepakati   pada   firman   Allah   gt:S:L1 !3c,3;,+=iu'Jj€S   "Mafr¢

(wajib  atasnya)  memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami
I.s/rz.   I./c/    berca7"pwr"   (Qs.    AI   Mujaadilah    [58]:    3)   yang   berarti

menunjuk  pada  setiap  sosok  laki-1aki  dan  perempuan,  seperti  pada
kalimat l~l~j i.la; 4~.l®i Cgj`l` 1=~.-'1'.

Abu  Ja'far  berkata:  Menurut  kami  kedua  bacaan  tersebut
adalah  benar  dari  sisi  makna  dan penakwilan,  meskipun  pada  salah
satu  bacaan  terdapat  tambahan  makna  namun  tidak  berbeda  dalam
hukum dan pengertiannya.  Hal  itu, bisa dipchani  oleh siapapun jika
dikatakan of jj C- (aku menyentuh istriku) bahwa persentuhan
itu akan melekatkan 2 tubuh selama mereka dalam posisi bersentuhan,
maka   masing-masing   -walau    salah    satu   saja   yang   mengaku
menyentuh  pasangarmya- bisa  diterima  akal berdasarkan berita  itu
sendiri bahwa orang yang disentuh itu ikut menyentuhnya,  tidak ada
sisi  lain dalam menghukumi kedua bacaan yang memiliki  arti  sana,
dan  mayoritas  pada  gwrra `  mengikuti  salch  satu  bacaan  itu  bahwa
itulah bacaan yang paling benar dibanding lainnya, tetapi seharusnya
seorang  gwrrcz`  mengetchui  mana  di  antara  bacaan  itu  yang  lebih
mendekati kebenaran dalam bacaannya.

Abu Ja'far berkata: yang dimaksud Allah dalam firman-Nya
€*#C:###a°#,-#&ha£.:n::dcae:azafnazs:::zasJtzrb.a#z.:me=ebbaeyz:in

ka/I.cI#  bercczmpwr deHgr# "ereha " adalch wanita-wanita yang ditalak
sebelum  digauli  dalain  pemikahan  yang  mahamya  telch  ditentukan.
Kami katakan demikian, karena setiap wanita yang dinikalii memiliki
satu  dari  dua  kemun8kinan;  mchamya  telah  ditentukan  atau  belum
ditentukan.  Kami tchu dari  ayat tersebut bahwa kandungan arti pada
Frm=m=a#;£h#.Sa::###n:^':#€£.:n"#ednackeraa:Znke:tarJ.I::tnrz

kalidn sebelum halian bercampur dengan mereka" rfua:I itulch yang
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disebutkan  (ditentukan),  sebab jika mahar itu  tidak  diwajibkan maka
F+:rman   AIla;h   I-ii?±'.#.\j?jf jl   "Dan   sebelum   kalian   menentukan
mczfe"rnycz"  ini  tidak  masuk  akal,  tidak  ada  artinya  bagi  orang  yang
berkata:   "Tidak  ada  halangan  bagi  kalian  (membayar  mahar)  jika
kamu    menceraikan    istri-istri   kamu    sebelum    kamu   menunaikan
kewajiban    bagi    istri    dalam    suatu    pemikahan    yang    tidak    ada

persentuhan  (persetubuhan).  Jika  demikian,  maka  jelas  penakwilan
yang  benar  pada  ayat  di  atas  adalah  tidak  ada  halangan  bagi  kamu
untuk   membayar   mahar   kepada   istri-istri   kamu   sebelum   kamu
menyentuh atau menggaulinya.

Penakwilan  firman  Allah:   €faj# {J±i:3i  tD¢»  scbc/«m
kalian menentukan maharnya)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah  3{j iJ±j5'j  "Da# sebe/win
kcz/I.¢#   me7!e#fw4cz#  mflfoar7z};a "  adalah  mewajibkan  kalian  atas  para

istri, dan firman `i±j adalah sedekah wajib.

5175.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyali menceritakan
kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang ayat  `i±j i{j iJ±jj'j
"Dan   sebelum   halian   menentuhan   maharnya",   ia  berkata;.

kewajiban itu adalch mahar.271

Asal kata a//¢rdfow adalah wajib, seperti ungkapan dalam sebuah
syair:272

'Vr  ri}l ai2=:i 9Lf}i 'oJ  #  \|+ +±€i i; ail;i a.fd

27]    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/443).
272    An-Nabighah  AI  Ja'di  yang  bemama  asli  Qais  bin  Abdullah  bin  Adas  bin

Rabi'ah AI Ja'di AI Amiri, seorang penyair dari kalangan sahabat yang panjang
umumya (wafat 50 H -670 M) Lihat Abul Faraj AI Asfahani juz 1-20.

Z73    Ba.it syair  ini te|cant`im pad* Diwan  dan Ma'-ant  AI  Qur`a;  (1199),  Musykilul

gwr`a#  153 dan Ibnu Manzhur dalam £!.sa# 4/ Arab (UJI).
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Maksudnya,    sebagaimana   hukum    rajam    yang    diwajibkan,
termasuk  diantara  aturan  hukum  perzinaan,  juga  seperti  kata
Criji ®)^Jj/ ®uall` u;9j artinya si fulan harus mendapatkan
uang itu dari sang raja.

Penakwilan firman Allah : :jL:e¥j[j£ Sf#j /DaH Ac#d¢4/aft
kalian  berikan  suatu  mut'ah  [pemberian]  kepada  mereka.  Orang

yang mampu menurut kemampuannya)    .
Abu  Ja'far  berkata:  Fiman  Allah  6fL*'j  ''Dcz#  fee#dcz4/ofo

kalian berikan suatu mut`ah (pemberian) kepada mereka" a;winya:. da:n
berikanlah kepada istri-istri itu sesuatu yang membuat mereka senang,
atau pemberian, dari harta bendamu sesuai kadar kekayaan dan tingkat
sosialmu.

Para   ahli   takwil   berbeda   pendapat  jumlah   dan   kuantitas

pemberian  yang  diperintahkan  Allah  kepada  para  suami,  sebagian
berpendapat: paling tinggi pemberian itu berupa seorang pembantu, di
bawah seorang pembantu adalah uang dan berikutnya pakaian.

5176.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Mu`ammil   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:    Sufyan
menceritakan kepada kami,  dari  Isma'il  dari  Ikrimah  dari  Ibnu
Abbas, ia berkata: pemberian bagi wanita yang ditalck itu paling
tinggi berupa seorang pembantu, dibawahnya seorang pembantu
adalahberupauangdan|a|upakaian.274

5177. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan
menceritckan   kapada   kami   dari   Isma'il   bin   Umayyah   dari
Ikrimch dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sana.275

274   |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/443).
275    Ibid.
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5178.  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Sufyan
menceritakan  kepada  kami  dari  Daud  dari  Asy-Sya'bi  tentang
firman   Allah   ,:jj:;iii.{jfj,'oJj:e¥J{##i£'j   ''D¢#   AeHd¢4/aA
kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereha. Orang

yang  mampu  menurut  kemampuannya  dan  orang  yang  miskin
me7!wrwJ    4emczmpw¢#77)/cz    /pw/cz/'',    aku    bertanya    kepadanya:

berapa  standar mw/'czfo  untuk wanita yang ditalak?  ia menjawab:
kerudung, pakaian, rumah, jilbab dan se|imutnya.276

5179.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepadaku,  dari  Ali,  dari  Ibnu Abbas,  ia berkata tentang  firman
Aiiah633fitGtifht2;I:rl>C£,:3ji#-{j;3,'.Jj;'e¥Jtfa#'j''Da%
hendaklah  kalian  berihan  suatu  mut'ah   (pemberian)   kepada
mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang

yang  miskin  menurut  kemampuannya  (pula),  yaitu  pemberian
menurut  yang  patut.  Yang  demihian  itu  merupahan  ketentuan
bagi   orang-orang   yang   berbuat   kebdyikan",   ini  bck:enann
dengan laki-1aki yang menikahi wanita dan ia tidck menentukan
mahamya   kemudian   menceraikannya   sebelum   menikahinya,
maka    Allah    memerintahkan    agar    ia    memberikan    mzf/'czA
kepadanya    sesuai    dengan    kesanggupamya,    jika    mampu
hendaklah memberinya seorang pembantu atau yang semisalnya,

jika tidak maka hendaklah memberinya  3  helai  baju  atau yang
Semisa|nya.277

5180.  Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu
Ilyah  menceritakan  kepada  kami,  dari  Daud,  dari  Asy-Syabi
tentang   firman   Allah   ,:3£;i:i-{j£;£JJ;'E¥jif#   "Orang  );any
mampu menurut kemampuannya dan orang yang mishin menurut

276     Ibid.

277    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/442).
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kemompwa##};a  /pw/aJ"  ia  berkata:  Aku  bertanya  kepada  Asy-
Sya'bi:   apa  ukuran  mahar   itu?   Jawabrmya:   pakaian,   rumah,
kerudung,  selimut  dan  jilbabnya.  Asy-Syarbi  berkata:   Syuraih
memberikan mw/'a% sebesar 5oo.278

5181. Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahhab    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Daud
menceritakan kepada kami, dari Amir, ia berkata bahwa Syuraih
telah  memberikan  mwf 'czfo   sebesar  500.   Aku  bertanya  kepada
Amir:  berapa  ukurannya?  Amir  menjawab:  pakaian  untuk  di
rumah, kerudung, selimut dan ji|bab.279

5182.  Ibnu AI Mutsarma menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu
Abi Adi menceritckan kepada kami, dari Daud, dari Amir Asy-
Sya'bi  bahwa  ia pemah  berkata:  ukuran  mahar  yang  diberikan
kepada wanita yang  dicerai  adalch  pakaian  yang  digunakan  di
dalam rumah, kerudung, selimut dan ji|bab.280

5183.  Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abdul
Warits     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Daud
menceritakan  kepada  kami  dari  Asy-Syarbi,  ia  berkata  bchwa
Syuraih      memberikan      mw/'afo      sebesar      500.      Asy-Syabi
menambalikan:  ukuran mwf 'czfe  yaitu pakaian, runch,  kemdung,

jilbab dan se|imut.281

5184.    AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kani,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far

kami  dari  ayahnya  dari  Rabi'  bin
.  -\    ,  J                   \    _

menceritckan  kepada
tap,gfiffL:n£-1:,a&,#i±:{Ji##:;;g!

Anas
el#£€yf

4j±j•Jrj+)
"Tidak  ada  kewajiban  membayar   (mahar)   atas   halian,  jiha

278    |bid (2/443).
279    Ibid.
280    Sa'id bin Manshur dalam swHa# (2/27).
28'    |bnu Abi Hatim dalamTafsir (2/443).
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kalian menceraihan istri-istri  halian sebelum kalian bercampur
dengan mereha dan sebelum kalian menentuhan maharnya. Dan
hendaklah  halian   berihan  suatu  mut'ah   (pemberian)   kepada
mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang

yang  miskin  menurut  kemampuannya  (pula),  yaitu  pemberian
menurut  yang  patut.  Yang  demikian  itu  merupahan  ketentuan
bagi  orang-orang  yang  berbuat  kebajikan"  ±a.  berkz[ha:.  ya;inn
seorang   laki-laki   yang  mengawini   seorang  wanita  dan  tidak
menyebutkan   mahamya,   kemudian   menceraikannya   sebelum
menggaulinya,   maka  baginya  mw/'czfe   dengan   baik   dan  tidak
mendapatkan  mahar.  Ia  berkata:  "wf 'czA  paling  rendali  yaitu  3
helai Pakaian rumah, kerudung, jilbab dan kain sarung.282

5185.  Bisyr bin Mu'adz menceritckan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami,  dari  Qatadah,  tentang  firman Allah  ®Ljq£ £\:;Y€'#±£::###k:#adnakmeandcaerka:%aa:I:sat:i_=ter:bkaa::am(sine-ab!:ur}

kalian  bercampur  dengan  mereha"  sampa;i  ayah be±±;::fi\>Ef;.'®';i
" Menurut kemampuannya ®ula), yaitu pemberian menurut yang

pczf"f "  ia  berkata:  seorang  laki-laki  mengawini  seorang  wanita
dan tidak menyebutkan mahamya, lalu menceraikannya sebelum
menggaulinya,     baginya    mwf 'cz¢     dengan    baik     dan    tidak
mendapatkan mahar.  Dan dikatakan:  Jika ia mampu hendaknya
memberikan kain sarung, jilbab, pakaian rumah dan kerudung.283

5186.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Ibnu  Abi
Zaidah  menceritakan  kepada  kami  dari  Shalih  bin  Shalih,  ia
berkata: Amir pemah ditanya: Berapa kadar mwJ'afo bagi seorang
istri? ia menjawab: sesuai kadar hartanya.284

282   ,4/Far ini tidak dapat kami temukan pada refereusi kami.
283    Lihat syaukani dalam FaJA ,4J oa[dl.r (219).
284   Atsar ini tidak dapat kami temukan di referensi kami.
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5187. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Syurbah  menceritakan
kepada kami  dari  Sa'id bin Ibrahim,  ia berkata:  aku mendengar
Hamid  bin  Abdurahman  bin  Auf menceritakan  dari  ibunya,  ia
berkata:   sungguh  aku  melihat  seorang  budak  wanita  berkulit
hitam  Ummu   Abu   Salamah  disenangkan   oleh  Abdurahman,
ketika    dia    menceraikarmya.     Syu'bch    ditanya:    Apa    yang
dimaksud     dengan     disenan8kan?     jawabnya:     yaitu     diberi
mut'ah.IBS

5188.   Ibnu   AI   Mutsarma  menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:
Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Syu'bah  menceritckan  kepada  kami  dari  Sa'd  bin  Ibrahim  dari
Hamid bin Abdurahman bin Auf dari Ibunya riwayat yang sama
dari Abdurahman bin Auf.286

5189.   Hasan   bin   Yahya   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami  dari  Ayyub  dari  Ibnu  Sirin,  ia
berkata:  ia memberikan mwf 'aA  seorang pembantu,  nafkah  atau

pakaian. Ia berkata: Hasan bin Ali memberikan m#f 'afo, saya kira
dia mengatakan: sebesar |o ribu.287

5190.   Hasan   bin   Ychya   menceritakan   kepada   kani,   ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitchukan kepada kani, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan  kepada  kani   dari   Ayyub  dari  Mus'ad  bin
Ibrahim,   ia   berkata:   adalah   Abdurahman   bin   'Auf  pemah

285    Lihat  ,4/gar  serupa  dan  dengan  sanad  lain  dalam  Mwsfea#Ha/ Abdurrazzaq

(7/73).286    Lihat footnote sebelumnya.
287   Abdunazzaq dalam Tafsir (7#3).
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menceraikan istrinya lalu memberikan mw/ 'czA kepadanya berupa
Seorang pembantu. 288

5191. Abdullah bin Yazid AI Muqri menceritakan kepadaku dari Sa'id
bin  Abi  Ayyub,  ia  berkata:  Uqail  menceritakan  kepadaku  dari
Ibnu  Syihab  ia  pemah  berkata  tentang  mzt/'cz%  bagi  istri  yang

dicerai: paling tinggi adalah pembantu dan paling rendah adalah

pakaian  dan  nafkah.  Dia  menurutnya  itu  sesuai  dengan  firman
Allah   .:3£#.{6£jfjf e=j{j;   ''Or¢#g  );cz#g  mczmpw   me#wrw/
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya

(pu,a)."2$9

Sebagian  ulama  lain  mengatakan:  jika  suami  dan  istri  berbeda

pendapat maka diperkirakan setengah dari jumlah mahar seperti
halnya  istri  yang  menikah tanpa mahar yang  disebutkan dalam
akadnya, ini pendapat Abu Hanifah dan teman-temannya.

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  benar  adalah  pendapat
lbnu  Abbas  dan  ulama  yang  sependapat  dengannya,  bahwa  in"J'¢fo

yang wajib diberikan kepada istri yang dicerai  adalah menurut kadar
kemampuan  suami,  sebagaimana  firman  Allah:   ji:i.{5£j.'ojj:efJ{#
:®';i  "Orang yang mampu menurut  kemampuannya  dan  orang-yang
mz.sfrz.#   "e#w77tf  fremczmpwa##)/a   /pzt/aJ "  dan  bukan  menurut  kadar
kemampuan istri. Dan sekiranya m#/'czfe yang wajib itu menurut kadar
mahar sepertinya sampai kadar setengahnya niscaya firman Allah  G
>'o';ijap if e'to'j'i e±S) "Orang  yang  mampu  menurut  kemampuannya

£#;yf±¥mfk:Lmyea„::tfa::n::dp]„o:¥ue¥;£##d##

288    Abdunazzaq  dalam Tafsir  (7/72),  Imam Malik  dalam ,4/ Mwwa/fe/*a `  (3/573)

hanya saja bentuk katanya adalah:aJJj! cJ.
289    Disebutkan  oleh  Ibnu  Abi  Syaibah  dalam  Tafsimya  (4/144)  dan  lihat  juga

Syaukani dalam Fa/A ,4/ gqdz.r (219).
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Namun informasi Allah bahwa pemberian mw/'¢fo  itu menurut
kadar kemampuan  suami  dan bukan menurut kadar kemampuan istri
membuktikan  kebenaran  pendapat  kami.  Karena  terkadang  jumlah
mahar wanita saat menikah sangat besar sedangkan kondisi suami saat
menceraikannya sangat miskin, maka jika ditetapkan bahwa ia harus
memberikan  mw/'¢fr   sebesar   setengah  jumlah  mahar  hal   itu   akan
sangat  memberatkarmya,  bagaimana  ia  dapat  melakukarmya?290  Dan

jika   ditetapkan    atasnya   demikian   maka   hakim   dianggap   telah
melanggar firman Allah ,:3£jai:S{j£; ,'.3j; e¥ji{G  "Ora#g );a#g mampw
menurut     kemampuannya     dan     orang     yang     miskin     menurut
kemampuannya (pula)" .

Jadi  yang  benar  adalah  menurut  kadar  kemampuan  suami,
tidak  lebih  dari  memberikan  seorang  pembantu  atau  yang  senilai
dengannya, jika suami mampu, tapi jika tidak maka ia wajib memberi
sesuai  dengan kemampuarmya,  minimal tiga helai pakaian atau yang
senilai   dengamya,   dan  jika  tidak  mampu  juga  maka  disesuaikan
dengan kemampuamya,  dan itu menurut keputusan hckim yang adil
ketika telj adi persengketaan.

Para  mufassir  berbeda  pendapat   dalam   menakwilkan   ayat
'Si±'3   "Dan  hendaklah  halian  berihan  suatu _Tut'a.h  (pemberia:)

frepcrda   mereha'',   apckah   ia  wajib   atau   sunah?   sebagian   mereka
mengatckan:   Wajib  bagi   suami   yang  menceraikan  istrinya  untuk
memberikan   mwf 'czfo   kepadanya,   sebagaimana   ia  wajib   membayar
hutangnya.  Mereka  mengatakan:  mwf 'aft  ini  wajib  diberikan  kepada
setiap   istri   apapun   kondisinya.   Seperti   dijelaskan   dalan   riwayat
berikut:

5192. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin    Zurai'    menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadch ia berkata:  Hasan dan

290    Syaukani dalamF¢fb AJ oad[.r (219).
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Abu   Aliyah   mengatakan,   bahwa   istri   yang   dicerai   berhak
mendapatkan    m#f 'cz%,    baik    telah    digaulinya    atau    belum,
meskipun telah diberikan mahamya.29'

5193.  Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu
Ulayyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Yunus  bahwa  Hasan

pemah  berkata:   setiap  istri  yang  dicerai  berhak  mendapatkan
m#/'czA,  termasuk  istri  yang  dicerai  sebelum  digauli  dan  belum
diberikan mahamya.292

5194.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Wahhab    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ayyub
menceritakan kepada kami  dari  Sa'id bin Jubair ia menafsirkan
firman     Allah      di.tj£6;±¢j;=j"!tg`Ofil::a.i ''Kapad¢
wanita-wanita   yang   diceraikan    flaendaklah   diberikan   oleh
suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban
bczg!.  orcz#g-ora#g };cz#g ber/¢fa^/cz " (Qs.  AI Baqarah  [2]:  241)  ia

berkata:   setiap  istri  yang  dicerai  berhck  mendapatkan  mwf 'czA
dengan   baik,   ini   adalch   kewajiban   bagi   orang-orang   yang
bertckwa.293

5195.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan   kepada   kami,    dari    Ayyub,    ia   berkata:    aku
mendengar  Sa'id  bin  Jubair  berkata:   setiap  istri  yang  dicerai
berhak mendapatkan mwf taft.294

5196.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritckan  kepada kami  dari  ayahnya dari  Rabi',  ia berkata:

29'    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444) dan Syaukari dalam Faffa 4/ gadz.r (219).
292    Disebutkan  oleh Ibnu  Abi  Syaibah  dalam Tafsir  (4/140),  Abdulrazzaq  dalam

Tafsimya (7/70), Ibnu Jauni dalam Zad A/ Masz.r (1/280), dan Syaukani dalam
Fath AI Qadir (2\9).

293    |bnu  Hazm  dalam A/ "wAa//a  (10/247),  disebutkan  dengan  lafazh  dan  kata-

katanya.
294    |bnu Abi Ashim dalamAz-ZwAd (I/312).
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Ibnu Abi Aliyah pemah berkata:  setiap istri yang dicerai berhak
mendapatkan raw/'o%, dan AI Hasan juga mengatakan: setiap istri

yang dicerai berhak mendapatkan 7"wf 'czfe. 295

5197.    Bisyr   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abu   Amir
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Qurrah  menceritakan
kepada kami, ia berkata: AI Hasan pemah ditanya tentang suami

yang  menceraikan  istrinya  sebelum  menggaulinya,  apakah  istri
berhak mendapatkan mw/'czfe? jawabnya: Ya, sungguh, 1alu orang

yang bertanya ~yaitu Abu Bakar AI  Hudzali- ditanya balik:
Tidakkah  engkau  membaca  firman  Allah:   bfj5c£Si;:±£®£j
•iJ5r: Lii± '-if4.Cifa :€3:3.:f6'.iif:3  "J.ika kamu in.encera:k:n `

istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereha, padahal
sesungguhnya    kamu    sudah    menentukan    maharnya,    maha
bayarlah  seperdua  dari  mahar  yang  telah  kamu  tentukan  itu"

(QS AI Baqarah [2]: 237)? Ya, sungguh.296

Sebagian yang lain mengatakan:  mwf 'czfo  wajib diberikan kepada
istri   yang  dicerai,  kecuali  yang  telah  diberi  mahar  sebelum
digauli,  ia tidak berhak memperoleh mwf 'afe  tetapi  memperoleh
setengali  dari  mahar  yang  telch  ditetapkan  baginya.  Demikian
seperti dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

5198.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Wahhab   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ubaidillah
menceritakan kepada kani dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata:
setiap istri yang dicerai berhck mendapatkan mwf 'czfo, kecuali istri

yang dicerai sebelum digauli, ia berhak menerima setengah dari
mahamyadantidakberhakmenerimamwf'aft.297

295    |bnu Hazm dalam,4J MWAa//a (10/247).
296   |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444) dan Syaukani dalam FafA -4/ gad!.r (219).
297    sa'id bin Manshur dalam sw"a# (2/27).
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5199. Tamim bin AI Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdullah    bin    Namir    memberitahukan    kepada    kami    dari
Abdullah dari Nafi' dari Ibnu Umar riwayat yang sama.298

5200.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul A'la menceritakan kepada kami
dari   Sa'id  dari  Qatadah  dari   Sa'id  bin  AI  Musayyab  tentang
suami  yang menceraikan istrinya dan wajib memberikan mahar
kepadanya,  ia  berkata:  istri  berhak  mendapatkan  mwf 'czA  sesuai
dengan  pemyataan  ayat  pada  surah  AI  Ahzaab,  namun  tatkala
turun ayat pada surah AI Baqarah, ia hanya berhak mendapatkan
setengah  dari  mahamya  jika  telah  ditentukan  dan  tidak  ada
mw/'czfo,  namun  jika  mahar  belum  ditentukan  maka  ia  berhak
mendapatkan m„/t¢#. 299

5201.  Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu
Abi  Adi  dan Abdul A'1a menceritakan kepada kami,  dari  Sa'id,
dari Qatadah, dari Sa'id dengan riwayat yang serupa.300

5202.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan
kepada kami,  dari  Qatadah,  ia berkata:  Sa'id bin AI Musayyab

pemch  berkata:  apabila  istri  yang  dicerai  belum  digauli  maka
menurut  ayat  pada  surah  AI  Ahzaab  ia  berhck  mendapatkan
"%f'clfo,kemudianturunayat;i+;3£j6|j£'JiJ;Sicsfl;£fi£CJfj
-Fj{j: JL;S_I-ii)i) '-S_"Jiha    kamu  _ menceraikan _  istri-istr_iTu_

sebelum      kamu      bercampur      dengan      mereha,      padahal
sesungguhnya    kamu    sudah    menentuhan    maharnya,    maha
bayarlah  seperdua  dart  mahar  yang  telah  kamu  tentuhan  itu"

(Qs.  AI  Baqarah  [2]:  237) menghapuskan hukum tersebut,  dan

298    Abdunazzaq dalam Tafsir (7/68), Ibnu Jauzi dalam Zczdj4/ A4dsz.r (1/280).
299    Imam  Malik  menyebutkan  hadits  serupa  dalam  A/  Mwdawwa#afe  4J  Kwbra

(4/224), dan Syaukani dalam FHlti AJ gadz.r (219).300    Syaukani dalamFa/ti A/ gadz.r (219).
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menetapkan     baginya     setengah     dari     mahar     yang     telah
ditetapkan.301

5203.   Ibnu  AI  Mutsanna  dan  lbnu  Basysyar  menceritakan  kepada
kami,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada
kami,   ia   berkata:   Syu'bah   menceritakan   kepada   kami,   dari

%,a.t,£,:,:##1d£1:A±yi2¥£';a##a3.\i¥j.~i#F±'.:}S:;i "Hat oraie-orang yang beriman, apabila kamu menilrahi

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraihan
mereka  sebelun  kamu  mencampurinya,  maha  sekali-kali  tidck
wajib     atas     mereka    iddah     bagimu    yang    kamu    minta
menyempurnakannya.   Maha  berilah  mereka  mut'ah"  (Qs.  A;i
Ahzaab   [33]:   49)   telah   dihapus   oleh   ayat   pada   surah   AI
Baqarah.302

5204.  Ibnu  Basysyar  dan  Ibnu  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada
kami,  ia  berkata:  Abdurahman  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Sufyan  menceritalkan  kepada  kami,  dari  Hamid,  dari
Mujahid,     ia    berkata:     setiap     istri    yang    dicerai    berhak
mendapatkan  mwf '¢fo,  kecuali  yang  dicerai  sebelum  digauli  dan
telah diberikan mchamya.303

5205.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurahman  bin  Auf menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Sufyan  menceritckan  kepada  kami,  dari  lbnu  Abi  Najih,  dari
Mujahid tentang istri yang dicerai suaninya sebelum digauli dan
telah    diberikan    mahamya,    ia    berkata:    ia    tidak    berhak
mendapatkanm"f'a[fo.304

301     Ibid.

302     Ibid.

3°3   Abdurazzaq dalam Tafsir (7/69, 80).
304    Ibid.
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5206.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ayyub   menceritakan
kepada   kami   dari   Nafi',   ia   berkata:   jika   seorang   laki-laki
mengawini  seorang wanita  dan  ia telah  memberikan  mahamya
kemudian     menceraikannya     sebelum     menggaulinya,     maka
baginya    setengah    dari    jumlah    mahar    dan    tidak    berhak
mendapatkan  mw/'c[fo,   tapi  jika  belum  diberikan  mahar  maka
baginya7#wf'afo.305

5207.  Ya'qub  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  mnu  Ulayyah
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  Abi  Najih  pemah
ditanya, dan aku mendengar ada seorang laki-1aki menikah yang
menceraikan     istrinya     sebelum     menggaulinya     dan     telah
memberikan  mahar kepadanya,  apakah  ia berhak  mendapatkan
mw/'czfo?  jawabnya:   adalah  Atha`  pemah  mengatakan:  ia  tidak
berhak mendapatkan mwf 'afe. 306

5208.   Hasan   bin   Yahya   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
Abdurrazzaq memberitchukan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami  dari  Ayyub  dari  Nafi'  dari  Ibnu
Umar   tentang   istri   yang  telah   diberikan   mahar  tapi   belum
digauli,  jawabnya:  jika  dicerai  maka  baginya  setengah  mahar
dan tidak ada mwf 'afe baginya.307

5209.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Syubah  menceritakan  kepada  kami,  dari  Hckam,  dari
Ibrahim,  bahwa  Syuraih  pemah  berkata,  tentang  suami  yang

305    Disebutkan  oleh  Imam  Syafi'i  dalam Mws7}ad  (1/152)  dan  Ibnu  Hajar  dalam

Taurhish AI Khubair (31195) .
306    |bnu Abi syaibah dalam "wsAa##a/(4/113).
307    Abdurrazzaq dalam Mwsfea7!Ha/(7/68).
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menceraikan   istrinya   sebelum   digauli   dan   telah   menentukan
mahamya, j awabnya: baginya setengah mahar sebagai mwf '¢%. 308

5210.   Ibnu   AI   Mutsanna   menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:
Abdurahman   menceritakan   kepada   kami,   dari   Syu'bah,   dari
Hakam, dari Ibrahim, dari  Syuraih, ia berkata: baginya setengah
mahar sebagai mwf ,¢fe. 309

Sebagian ulama mengatakan:  mwf 'oA adalah hak bagi setiap istri

yang dicerai, namun ada in"f 'aA yang wajib bagi  suami dan ada
yang tidak wajib,  yang  sepatutnya ia berikan  sebagai  tanggung
jawab   antara  dirinya  dengan  Allah.   seperti   dijelaskan  dalam
riwayat-riwayat berikut:

5211.   Hasan   bin   Yahya   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: ada dua
macam  mw/'czfo,  yang pertama  ia  ditentukan oleh penguasa,  dan
kedua  merupakan  hak  bagi  orang-orang  muslim:  barangsiapa

yang  menceraikan  istrinya  sebelum  menggaulinya,  mcka  istri
berhak  mendapatkan  m#f 'czfo,  dan  tidak  ada tanggungan mchar,
dan   barangsiapa   menceraikannya   setelah   menggaulinya   atau
setelah membayar maliar, mcka mwf 'cz¢ adalah hck.3 `°

5212.  AI  Mutsarma menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Shalih
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  A1-Laits  menceritakan
kepadaku   dari   Yunus   dari   Ibnu   Syihab,   ia   berkata:   Allah
bgFusapkLg#:;L89#:{Jig#£;;~g#¥,;i,#a€¥dY;
kewajiban    membayar    (mahar)    atas    halian,    jika    kalian
menceraihan istri-istri halian sebelum halian bercampur dengan

308    |bnu ]auzi dalam zdrdAJ Masl.r (1/280).
309     Ibid.
3t°   Abdurrazzaq dalam Mus4a"#a/(7/71).
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mereha    dan    sebelum    halian    menentuhan    maharnya.    Dan
hendaklah  halian  berikan   suatu  mut'ah   (pemberian)   kepada
mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang

yang  miskin  menurut  kemampuannya  (pula),  yaitu  pemberian
menurut  yang  patut.  Yang  demikian  itu  merupahan  ketentuan
bagi orang-orang yang berbuat kebajihan" , mcksndnya... ape;toha
seorang laki-1aki menikahi seorang wanita dan belum membayar
mahamya, kemudian menceraikannya sebelum  digauli,  maka ia
wajib    memberikan    mw/'czfo    dengan    cara    yang    baik    yang
ditentukan  kadamya  oleh  penguasa  dan  tidak  ada  masa  iddah
bagiistri.Allahberfirman#;il;3J;j6ij=3'jjsc¢#{j:£iifc)|J
•;:;jc.i;S'-iiD±      "Jika    kamu    menceraik;n    istri-istrimu

sebelum      kamu      bercampur      dengan      mereka,      padahal
sesungguhnya    hamu    sudah    menentuhan    maharnya,    maha
bayarlah  seperdua  dart  mahar  yang  telah  hamu  tentuhan  itu"
dan  apabila  seorang  laki-laki  menceraikan  istrinya  dan  ia telah
memberikan mchamya namun belum  menggaulinya,  mcka istri
berhck mendapatkan setengah mahar, dan tidak ada masa iddah
baginya.3„

5213. Muhammad bin AbdurTahim AI Barqi menceritakan kepadaku,
ia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritckan kepada kami, ia
berkata:   Zuhair  memberitahukan  kepadaku,  dari  Ma'mar  dari
Az-Zuhri, ia berkata: ada dua macam mwf 'czfo, yang salah satunya
ditetapkan oleh penguasa, adapun yang ditetapkan oleh penguasa
ia merupakan hck bagi orang-orang yang baik,  sedangkan yang
tidak  ditetapkan  olehnya  ia  merupakan  hak  bagi  orang-orang

yan8bertaqwa.312

3"    Lihat Ibnu Jauri dalamzad,4/W¢sz.r (1/280).
3'2    Disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam 4/ Umm (7/31) dengan sedikit perbedaan

dalam isi naskahnya, dan lihat Abdurrazzaq dalam Wz/sAa»»a/(7/71 ),
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Sebagian  mereka  mengatakan:   seorang  hakim  atau  penguasa
tidak  berhak  memutuskan  hal   itu   sama  sekali,   yang  berhak
memutuskan adalali Allah sebagai bentuk anjuran dan petunjuk
agar istri yang dicerai diberikan mwf 'czA. Seperti dijelaskan dalam
riwayat berikut:

5214.   Ibnu   AI   Mutsanna  menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:
Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Syu'bah  menceritakan  kepada  kami,   dari  Hakam  baliwa  ada
seorang   laki-1aki   yang   menceraikan   istrinya,   lalu   sang   istri
mengadukan    perihalnya    kepada     Syuraih,     maka     Syuraih
membacakan  firman  Allah   <43ffj-i j£ \ifbcj!{;=j~!'£:fL' c+£il£S~j
"Kepada wanita~wanita yang  diceraikan  faendaklah  diberihan

oleh   suaminya   mut'ah   menurut   yang   ma'ruf  sebagai   suatu
kewajiban  bagi  orang-orang yang  bertalcwa"  (Qs.  AI Baiquarah:h

[2]:  241),  ia berkata: jika  anda tergolong  orang yang bertaqwa
maka     anda     harus     memberikan     7«zff 'oA,     dan     ia     tidak
memutuskannya.  Syurbah berkata:  Aku mendapatkan hadits  ini
tertulis dari Abi Adh.Dhuha.313

5215.   Ya'qub   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ayyub,  dari  Muhammad,  ia
berkata:  Syuraih  pemah  mengatckan  tentang  mw/'afo  bagi  istri

yang dicerai suaminya: Jangan enggan menjadi orang yang baik
dan jangan enggan menjadi orang yang bertaqwa.3"

5216.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kapada    kami,    ia   berkata:
Abdurahman  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
menceritakan  kepada  kami,   dari  Abu  Ishaq,  bchwa  Syuraih

pemah berkata kepada seorang suarni yang menceraikan istrinya

3"    Disebutkan oleh Abi Ja'd dalam Mus4aH#a/(1/54).
3]4   Disebutkan oleh Abi Ashim dalam f4z-ZzfAd (I/312), dan fonu Hazm dalam A/

Muhalla (\01245).
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setelah menggaulinya: jika anda termasuk orang yang bertaqwa,
maka berikanlah mwf 'ofe kepadanya.3 "

Abu   Ja'far   berkata:   Sepertinya   orang   yang   berpendapat
bahwa  mwf'czfo  tidak  wajib  beralasan  pada  firman  Allah  6±±j:it#li£
"Ketentuan  bagi  orang-orang  yang  berbuat  kebajikan"  da:n  fi:rna:n

A;I+a;h   <;!;;3It 1S€=   "Sebagai  suatu  kewajiban  bagi  orang-orang

};cz#g   ber/czfu4;a"   sebab  jika  wajib   niscaya  tidak   dikhususkan  bagi
orang-orang  yang  bertaqwa  dan  orang-orang  yang  baik  saja,  tetapi
umum  bagi  semua  orang.  Adapun  ulama  yang  mewajibkan  mwf 'cz%
kecuali  atas  istri  yang  telah  diberikan  mahamya,  mereka  beralasan

pada    firman    Allah     <rfeffj.tj£\ifdrc2j;=j"!'£:fL'¢£il24.j    'Kepad¢
wanita-wanita yang  diceraihan  (hendaklah  diberihan  oleh  suaminya
mut'ah  menurut  yang  ma'ruf sebagai  suatu  kewajiban  bagi  orang-
orcz#g );cz#g  beJ'fczh^;a"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  241),  merupakan  dalil

bahwa  setiap  istri  yang  dicerai  berhak  mendapatkan  mwf 'czfe  selain

yang  dikecualikan  oleh  Allah  dalam  firman-Nya  bij5i€#ij:£ii£ ®ij
•FJ;jr; Li;4 `-ii>±}C;A :il;3.:1:uC;}}:3  "Jikq hamu menc?raikan i:t:i-_

istrimu    sebelum    hamu    bercampur    dengan    mereka,     padahal
sesungguhnya  hamu  sudah  menentuhan  maharnya,  maka  bayarlah
seperdua dart mahar yang telah kamu tentuhan itu" (Qs. A;i Ba;qulah
[2]:  237),  bahwa  baginya  setengah  dari  mahamya,  karena  menurut
mereka  bahwa  "wf 'czfe  ditetapkan  oleh  Allah  pada  ayat  sebelumnya
untuk istri yang belum diberikan mahamya.

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat yang paling tepat menurutku
adalah  yang  mengatakan,  bahwa  setiap  istri  yang  dicerai  suaminya
berhak mendapatkan  mwf 'ofo,  karena Allah  telah berfirman  ¢j:il2S.i
<±;;±It $6=:±S:ffl\>`'i±   "Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan
faendcklah  diberihan  oleh  suaminya  mut'ah  menurut  yang  ma'rrf
sebagai  suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"  (Qs.  AI
Baqarch   [2]:   241),   Allah  menjadikan  m#f'¢ft   hak  bagi   istri  yang

315    Baihaqi dalams##a# (7/257).
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diceraikan   suaminya,   tidak   terbatas   pada   istri   tertentu   saja,   dan
siapapun  tidak  berhak  mengalihkan  hukum  yang  zhahir  ini  kepada

yang batin kecuali dengan alasan yang benar.

Jika  ada  yang berkata:  Allah  telah  mengkhususkan  istri  yang
dicerai  sebelum  digauli, jika  telah  diberikan  mahamya  sebagaimana
fiman-Nya:   ';]±j' [ rfe iijj a;i+=j i;i ifj:i'b{j5 c,;SiJirif eij
"Jiha   kamu   menceraihan   istri-istrimu   sebelum   kamu   bercampur

dengan   mereha,   padahal   sesungguhnya   kamu   sudah   menentukan
maharnya,  maka  bayarlah  seperdua  dart  mahar  yang  telah  kamu
/e73/wAa#    z.rw"   (Qs.    AI    Baqarah    [2]:    237),    di    mana   dia   hanya

menetapkan   setengah   dari   mahamya?  jawabannya:   Apabila  Allah
mewajibkan sesuatu dalam sebagian ayatnya, maka hal itu cukup dan
tidak  perlu  lagi  mengulanginya,  di  mama  firman-Nya:   '£:€L' ¢riil2P.i

±i;:fi\> " Kepada wanita-wanita yang diceraihan fleendaklah diberikan
o/efe   swcz777z.nycz   "c!f'cz„   me#wrwf  );cz#g  mcz'7~ct/'  (Qs.   AI   Baqarah   [2]:

241)  telah  menunjukkan  bahwa  mat/'czfo  wajib  bagi  setiap  istri  yang
dicerai, dan tidak perlu mengulanginya pada setiap ayat dan surah.

Pada ayat yang menyatakan bahwa istri yang dicerai  sebelum
digauli berhak mendapatkan setengah mahar tidak ada indikasi bahwa
m«f 'czA   dihapuskan.   Karena   tidak   mustahil   untuk   dikatakan:    cj;i

(andlj).i;3Ga;;iij#i.=3£jgi;;=±'jjfctgi;::i£''Jz.k¢
kamu  menceraihan  istri-istrimu  sebelum  kamu  bercampur  dengan
mereha,  padahal  sesungguhnya  kamu  sudah  menentukan  maharnya,
maka  bayarlah  seperdua  dari  mahar  yang  telah  kamu  tentuhan  itu
/acz77  mw/'czfoJ''.  Ketika  hal  itu  tidak  mustahil  dalam  perkataan  maka
akan  diketahui  bchwa  kewajiban  membayar  setengah  mahar  untuk
istri  tidak  menafi'kan  adanya m%f '¢A.  Jika  adanya mahar dan  m%f 'aA
bagi  istri  yang  diceraikan  itu  tidck  mustahil,  di  nana  Allah  telah
menginfomasikan  hukum  wajibnya  meskipun  indikasinya  terletak
pada dua ayat yang berbeda, maka nyatalah bahwa keduanya adalah
wajib.
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Ini  jika  tidak  ada  dalil  lain  bagi  istri  yang  dicerai  sebelum
digauli yang telah menerima mahar selain firman Allah:  '£:;: `;rfl=i!,i

j>J;jj\> " Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
o/efe  sw¢mz.7t)"  mwf 'czfe   me#wrwf  };cz#g  ma'rw/'  (Qs.   AI  Baqarah   [2]:

241).I?lub?g.aimanafirmanAllah:3i#ji3+`G'.~C€!1'f=fe.Lap;£\=;Y€'.::6.\±S "Tidak  ada  kewajiban  membayar  (mahar)  atas

halian,  jiha   kalian   menceraikan   istri-istri   kalian   sebelum   kalian
bercampur    dengan    mereka    dan    sebelun    kalian    menentukan
maharnya.  Dan hendaklah  kalian  berihan  suatu mut'ah  (pemberian)
kepczc7cz  merekcz"  yang  merupakan  dalil  yang  nyata  bahwa  istri  yang
dicerai   sebelum  digauli   yang  telah  menerima  mahar  berhak  juga
mendapatkan   mw/'o¢   seperti  juga   yang   belum   menerima   mahar?
P#¥jai±;rT:#d¥k£#:hfew¥y#&*'Jigm#ygrG€%#u:#£#&:<,

jika  kalian  menceraikan  istri-istri  halian  sebelum  halian  bercampur
dengan   mereka  dan   sebelum  kalian   menentukan  maharnya.   Dan
hendaklah kalian berihan suatu mut'ah  (pemberian) kepada mereka"

jelas-jelas indikasi balhwa ada dua bentuk cerai: per/czm¢ yang dicerai
setelah menerima mchar,  dan 4edw¢  yang dicerai  sebelum menerima
mahar.

Karena  ketika  Allah  menyatakan:   `ifaj # iJ±i=j  ''P¢dafrcz/
sesungguhnya  hamu  sudah  menentukan  maharmya"  drketch:ui bah;hwa,
bentuk cerai yang kedua adalah yang dicerai setelah menerima mahar,
irkHer=a:zbNa]:chin:#bF:#;:£h#.Sa::s5EN#f#n,ul;.z'#ha&±d::ezndcaekra:#n

istri-istri kalian sebelum halian bercampur dengan mereha" kerrmdi:an
berfi:r"an::.  '.SSi;i   "Dan   hendaklah   kalian  berihan   suatu   mut'ah
/pemberz.a#/   Aepada   7"ereha"   mewajibkan   mw/'czfa   atas   keduanya.
Dengan demikian, barangsiapa yang mengatakan bahwa mzf/'aA hanya
untuk salah satu bentuk cerai hendalmya memberikan dalil yang kuat
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dari    AI   Qur`an   atau   gz.};czs.    Tidak   akan   ditemukan   dalil   selain
mengatakan bahwa pendapat kami benar.

Abu   Ja'far  berkata:   Menurutku  mctf 'czfr  bagi  wanita  yang
diceraikan  suaminya  adalah  hak  dan  kewajiban;  hak  bagi  istri  dan
kewajiban bagi suami. Ia menurutku adalah seperti mahar dan hutang

yang     harus     dibayar     atau     digantikan     dengan     sesuatu     yang
berkedudukan  sama  atau  dengan  pembebasan  diri, jika  tidak  maka
barang perbendaharaan  suami boleh disita.  Alasan kami mengatakan
demikian,   karena   Allah   telch   berfirman:   gf;;;'j   ''Dcz#   foeHCJak/¢fo
kalian     berikan     suatu     mut'ah     (pemberian)     kepada     mereka"
memerintahkan kepada suami  agar memberinya mctf 'crfe,  dan perintch
Allah berarti wajib kecuali Allah menjelaskan itu sebagai surmah dan
anjuran,  seperti yang telah kami jelaskan dalam buku kami fa/¢z/4/
8¢);a"   'a"   Us¢w/  ,4/  j4feham,  karena  Allah  berfirman:   '£:;:€rfl=b.;

±S;ji\, "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberiha
oleh  suaminya  mut'ah  menurut  yang  ma'rrf"  di mare semua, ulalma.
sepakat    bahwa    maknanya;    bagi    istri    yang    diceraikan    berhck
mendapatkan   mwf 'cz%   dengan   cara  yang  baik   dari   suaninya.   Jika
demikian,    maka   suani   tidak   bebas   dari   mwf 'ofa   kecuali   harus
membayamya atau menyatakan pembebasan dirinya dari beban mw/'clfo
seperti  yang telali kami jelaskan di  atas.  Jika ada orang bodoh yang
mengatakan  bahwa  flrman  Allah:   <43f:i-{j;\i;   ''Se6agrz.  s%"
4ewa/.I.ba!7c   bclgz.  orcz#g-orc}7cg  ycz7!g  berfah4;a "  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:

24\)  dan  '6!±:15S\i=  ketentuan   bagi   orang-orang  yang   berbuat
4ebcrjz.kcz# ".  (Qs. AI Baqarch [2] : 236) mengindikasikan bchwa ia tidak
wajib; karena jika wajib niscaya ditetapkan atas orang yang baik dan

yang  tidck  baik,  yang  taqwa  dan  yang  tidck  taqwa.  Jawabamya:
bchwa  sesungguhnya  Allah  telch  memerintahkan  para  hanba-Nya
agan,menjadi  orang-orang  yang  baik  dan  bertaqwa,  maka  apa yang
diwajibkan atas orang yang baik dan orang yang taqwa ia tentu lebih
diwaj ibkan atas selaimya.
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Selanjutnya,   sesuai   ijma'  ulama  bahwa  mwf 'czfo  bagi  wanita

yang  dicerai  tanpa mahar  sebelum  digauli  adalah  wajib  berdasarkan
F]:rman  A;++ah.h..  '.*Sj;i  "Dan  hendaklah  halian  berihan  suatu  mut'ah

/pemberz.cz#J  kepflc7cz  merekcz "  seperti  wajibnya  setengah  mahar  bagi
wanita  dicerai   dengan  mahar  sebelum  digauli  berdasarkan  firman
A;Ilah; .. 'ii4l; i;±5 "Maha Payar.I?I seperdua d?ri.mahar y:rg t:l:T
frczmw  fe#/w4cz#  i./w '' merupakan  dalil  yang nyata bahwa mwf'czA  adalah

hak    wajib   bagi    istri    yang   diceraikan   berdasarkan    firman-Nya:
L±J;:}j`>t'i:i;¢fiJE±jti      "Kepada     wanita-wanita     yang     diceraikan_

(hendaklah  diberikan  oleh  suaminya  mut'ah  menurut  yang  ma'ruf"
(Qs. AI Baqarah [2]: 241) sekalipun Allah berfirman:  di.t5;\i=
" Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Qs. AI

Baqarah [2]: 241)

Barangsiapa mengingkari pendapat kami, maka kami bertanya
kepadanya;   apa   hukum   mwf 'czA   bagi   wanita   dicerai   tanpa   mahar
sebelum  digauli, jika  ia mengatckan  tidck wajib berarti  telah keluar
dari    ijma',    dan   kami   bantah   seperti   halnya   orang-orang   yang
mengingkari zakat dua puluh dinar dan zakat harta perdagangan. Jika
mengatakan   wajib,   maka   kami   bertanya;   apa   perbedaan   antara
wajibnya dengan wajib bagi setiap wanita yang dicerai, di mana yang
satu  disyaratkan  sebagai  hck bagi  orang-orang  yang baik,  dan  yang
lain  disyaratkan  sebagai  hak  bagi  orang-orang  yang  taqwa.  Pasti  ia
tidak  akan  memiliki jawaban  kecuali  menerima kebenaran pendapat
kani.

Abu  Ja'far  berkata:  Semua  ulama  sepakat  bahwa  wanita
dicerai  tanpa  mahar  sebelum  digauli  ia  tidak  berhak  mendapatkan
sesuatu  selain  mwf 'a7!.  Demikian  seperti  dinyatakan  oleh  sejumlah
sahabat dan tabiin radfoz.)i¢//afe2{  'cr#fewm:

5217.  Abu  Kuraib  dan Yunus  bin  Abdul  A'1a menceritakan kapada
kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari
Amr bin Dinar, dari Atha`  dari Ibnu Abbas, ia berkata: Apabila
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seorang   suami   menceraikan   istrinya   sebelum   membayarkan
mahamya  dan  belum  menggaulinya,  maka  istri  hanya  berhak
mendapatkanmztf'cfl.3]6

5218.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan   kepada   kami,   dari   Yunus,   ia   berkata:   Hasan
berkata:  Apabila  seorang  suami  menceraikan  istrinya  sebelum
menggaulinya  dan  belum  membayarkan  mahamya,  maka  istri
hanya berhak mendapatkan mwf'aA.31 7

5219.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ayyub memberitahukan
kepada  kami  dari  Nafi'  ia  berkata:   Apabila  seorang  laki-1aki
menikahi     seorang    wanita    lalu    menceraikannya     sebelum
memberikan  mahamya,  mcka  istri  hanya  berhak  mendapatkan
mut'ah.3\8

5220.  AI Mutsarma menceritckan kepadaku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih    menceritalran    kepada    kami,    ia    berkata:     A1-Laits
memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ia
berkata:  Apabila  seorang  lcki-1aki  mengawini  seorang  wanita
dan belum  membayarkan mahamya kemudian menceraikannya
sebelum menggaulinya mcka bagi istri 77Iw/'¢fa dengan cara yang
baik.3ig

5221.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadcku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami  dari Isa dari Ibnu Abi Najih

e=#££:1;i;¥fs?:rL¥ap,:z¥ar£:lack:k`:~##„®`'£|:Sav`}

3`6    |bnu  Abi  Syaibah  dalam Mwsfoa##a/ (4/112),  As-Suyuthi  dalam ,4d-Dz" AJ

A4a#tswr ( 1 /697) dan Ibnu Athiyah dalam A/ Mwfearrl.r A / Wczjz.z ( 1 /319).
3`7    Ibnu Abi Syaibah dalam "wsfaa##a/ (4/140), Ibnu Athiyah dalam A/ M"fea!rrl.r

j4/ Wa/.I.z (1/319) dan Abu Hayyan dalam tafsrinya (2/530).
3t8    Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.
3`9    |bnu  Athiyah  dalam  ,4/  "wAa7.rz.r  A/  Wajl.z  (1/319)  dan  Abu  Hayyan  dalam

Tafsir (2/530).
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(mahar)  atas  halian, jiha  kalian  menceraihan  istri-istri  kalian
sebelum  halian  bercampur  dengan mereka dan  sebelum kalian
me#e#fwkcz#      mcz%c]r#)/cz"     ia     berkata:      istri      tidak     berhak

mendapatkan mahar kecuali mwf 'clfo dengan cara yang baik.320

5222.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
hadits yang sama, hanya ia menambahkan: dan tidak ada mw/'czA
kecuali dengan cara yang baik.32]

5223.  Musa  menceritckan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kani, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

%Sfd?,d],:;zademAe:;:S£:::a/:]bT„anm?#::y¢Cr£~##).L2#A!#;:€,
jiha    halian    menceraihan   istri-istri    kalian    sebelum    kalian
bercampur dengan mereha" sam:pal ayah '-*S€;i " Dan hendaklah
halian  berihan  suatu  mut'ah  (pemberian)  kepada  mereha",  .+a.
berkata:  1aki-laki  yang  mengawini  wanita  lalu  menceraikannya
sebelum   menggaulinya   maka   ia   harus   memberikan   m#f 'czfe
kapadanya.322

5224. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami  dari  Qatadali  ia menafsirkan  ayat  ini,  ia berkata:

yaitu  laki-1aki  yang  menikahi  wanita  dan  tidak  menyebutkan
mchamya,  kemudian  menceraikannya  sebelum  menggaulinya,
maka  istri  berhak  mendapatkan  mw/'czfe  dengan  cara yang baik,
dan tidak berhak mendapatkan mahar.323

Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.
7a/sz.r .4/ gifwhelbz. (3/200) dan tidak kami temukan atsar ini dari Mujahid.

Taf :sir AI Qurthubi (312!Oon.
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5225.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Rabi' riwayat yang
sama.324

5226.   Hasan   bin   Faraj   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   aku
mendengar Abu Mu'adz berkata:  aku mendengar Adh-Dhahhak
menafsirkan  firman  Allah  'i±j# |fj;:3igi;=SP`G  "Sebe/%
kalian    bercampur    dengan    mereka    dan    sebelun    halian
menentukan  maharnya.  Dan  hendaklah  halian  berikan  suatu
mwf'cz%    /pe7"berz.cz#/    4epadcz    merekt2".    Yaitu    lcki-laki    yang

menikahi  wanita  lalu  menceraikannya  sebelum  menggaulinya,
maka  baginya  mwf 'afo   dan  tidak  berhak  mendapatkan  mahar,
Serta tidak ada nasa iddah baginya.325

£edr:Pe::k::nang,sde]pme¥Sd:±atdfn=anGE=°Pio¥£al*r:nfgnjgj
artinya lapang dan berkecukupan.

:eepdea:[g==at±.`,;y£;.tu££ragi#.%.Sedlkithatanya(miskin),
Para gwr7.a ` berbeda pendapat dalam membaca kata ojJJ dalam

:L¢Tb:rat;11:a'i?:a#j{£'.i,£iFmSLifeadme::::?aiAe::k:aL:aa::Lmchf
z.sz.in dari kata /.JjJl seperti dikatakan: ,.ty`  \lJb ®% jJ3.

Sebagian gwrra ` yang lain membaca dengan sukun pada huruf
dfl/, di mana menurut mereka ia adalah masfodar dari kata jJ5326,
Sepertikataseorangpenyair:327

324    Fa/si.r AJ gwrfAwbz. (3/200) dan tidak kami temukan atsar ini dari Mujahid.
325    ra/s|.r 4J owrf#wbz. (3/200) dan Abu Hayyan dalam Tafsir (2/530).
326   Harsh, |bnu Dzakwan, Hanizah dan Kasai membaca dengan/aftiaA dr/ 63aj dan

yang lain membaca dengan sukun, lihat Af-rais[.rJ}J gl.ra `¢f (hal 59).
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a,328  i£*J I, a;CL Y; ?°Lull a # cil= *:}i d! JFJ Lr~ L;3

Menurut kami, kedua bacaan ini  adalch benar dan telah dibaca
oleh  umat  Islam,  di  mana  bacaan  yang  satu  tidak  menyalahi
makna bacaan yang lain,  bahkan keduanya sama artinya,  mcka
bacaan manapun yang dibaca ia adalah benar.

Kita   diperbolehkan   memilih   salah   satu   bacaan  jika  dengan

penambahan  makna  ia  lebih  benar  dari  yang  lain.  namun jika
maknanya sama maka tidak perlu memilih salah satu bacaan dari

yang lain.

Abu  Ja'far berkata:  Jadi penakwilan ayat di  atas:  tidak ada
halangan bagi kalian wahai manusia menceraikan istri-istri kalian, dan
kalian  telah  memberikan mahar mereka  sebelum  menggaulinya,  dan

jika   kalian   menceraikannya   sebelum   menggaulinya   dan   belum
memberikan  mchamya  maka  berilah  mereka  mwf 'czfo  sesuai  dengan
kondisi kaya dan miskin kalian.

Penakwi]an   firman   A]]ah:   a;#{S\££J¢ (Yaitu

pemberian  menurut  yang  patut.  Yang  demikian  itu  merupakan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan)

Abu  Ja'far  berkata:  Maknanya;  dan berilah mereka mw/'czfo.
Dan boleh saja kata toto dibaca mcz7tsfowb sebagai bentuk fo¢/ dari kata

jul\, karena kata CLu  adalah #akz.7~czfo sedang kata jul`  adalah
rna 'rz/aft. Dan yang dimcksud dengan +;i:j`t  ''Me#wrwf j;¢#g pfl/w/ "
adalah  sesuai  dengan yang  diperintahkan Allah kepada kalian untuk

327    A|  Farazdaq,  yaitu  Hunam bin  Ghalib  bin  Sha'sha'ah bin  Darim Abu Faras,

julukannya  AI Farazdaq karena  wajahnya  yang kasar,  lahir di Basrah  114  H,
1ihat biografmya dalam DI.wa# (hal 5, 6).

328    Bait ini ada dalam D].wcm disadur dari A/-I,iso# karya lbnu Mandzur (++) dan

setelah kami cari di dalam .4d-D!.wa# temyata tidak kami temukan dan ada pula
yang mengatakan ia tertawan oleh takdir Allah.
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memberikan   mw/'czfe   kepada  mereka  dengan   cara  yang  baik  tanpa
mendzaliminya. Sedangkan yang dimaksud dengan 6#tj;l££  ''ycz#g
demikian  itu  merupahan  ketentuan  bagi  orang-orang  yang  berbuat
keba/.z.kcz7t " bahwa m#f'czA  yang diberikan adalah hak atas orang-orang

yang  baik.  Bisa juga  dibaca  ma7tsfoctb  sebagai  mczsAdczr  dari  kalimat
sebelumnya, seperti perkataan seseorang:  u> I to al` Ji£, kata j-
dibaca   mcz#s¢wb   dari   maksud   si   pemberi   berita,   seakan-akan   ia
berkata:  \£>' £Uji rfj!ii  (aku memberitahukan hal itu kepada kalian
dengan sungguh-sungguh). 329

Dan   penakwilan   yang   pertama   adalah   yang   tepat,   karena
maknanya:  maka berikanlah 7"wf 'czA kepada mereka dengan cara yang
benar sebagai hak atas setiap orang yang baik di antara kalian.

£

Sebagian mereka mengira bahwa. ia manshub dengan arti   j>`
\J> tJj3, dan yang mengatakan demikian ia menyalahi zhahir bacaan
ayat,   karena   Allah   menjadikan   mwf 'czfo   bagi   wanita-wanita   yang
diceraikan sebagai hak mereka atas para suami mereka, namun yang
mengatakan       demikian      mengira      bahwa      malmanya      Allah
menginformasikan tentang Dzat-Nya bahwa Dia benar bahwa hal  itu
wajib atas orang-orang yang baik.

Jika   demikian   maka  penckwilan   ayat   adalah:   dan  berilah
mereka mwf 'czfo, yang mampu sesuai dengan kemampuarmya dan yang
tidak mampu sesuai dengan kondisinya,  dengan cara yang baik yang
wajib atas orang-orang yang baik.

Ma]rsnd ke[+a  'S±;±11  "Orang-orang  yang  berbuat  kebdyikan"
adalah  orang-orang  yang  berbuat  baik  terhadap  diri  mereka,  yaitu

yang  bersegera  menjalankan  ketaatan  kepada  Allah  dalam   segala
perintah dan kewaj iban-Nya.

Abu  Ja'far  berkata:   Jika  ada  yang  bertanya;   anda  telch
mengatakan bahwa clef.` artinya halangan, dalan firman Allah:  Y<

329    A| Farra dalamA4a'aHI.AJ gwr`a# (1/154,155).
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'.*#C:###a®#,.'#€#ta:Tm'ednackera:kdaanL:terxs;:Lazh:ne=ebbae;:in

kcz/I.a7c  bercampwr  cJe#ga#  mereha ''  lalu  apakah  kita  dihalangi  (tidak
diperbolehkan) jika menceraikan istri setelah menggaulinya?.

Jawabannya: Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa
beliau bersabda:

pj,;¢ul, dy3 a,;'ul, .iri; 'Y 2„ 6J!
"Sesungguhnya   Allah   tidak   menyuhai   lahi-lahi   yang   suka

mencicipi   ftenikmatan   seksual)   dan  wanita  yang   suka   mencicipi

(kenikmatan seksual)" .

5227.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  hadits  tersebut  kepada  kami,  ia
berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul A'1a menceritakan kepada kami
dari  Sa'id dari  Qatadah  darn  Syahr bin Hausyab  dari Rasulullah
SAW.330

Dan diriwayatkan darinya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

:\J =J---±iL :A: i;:,ii ]Ji; ,jj, „:1=?  'JJ:;i; ,,:,;i ]U: 1=

rfe ij ifa,i
"Apa maunya orang-orang yang mempermainkan hukum-hukum

Allah   itu!   Mereha   mengatahan,   'aku   menceraikanmu',   'aku
merajukmu' , 'aha menceraihanmu'. "

5228.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  hadits  tersebut  kepada  kami,  ia
berkata:   Muammil   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:
Sufyan  menceritckan  kepada  kami  dari  lbnu  Ishaq  dari  Abu
Burdah dari ayahnya dari Rasulullah SAW.33t

330    A| Haitsami dalam A/ajma' Zawa `z.d (4/335).
33'    |bnu Majah dalam S«#an bab Talak  (2017)  dan Baihaqi  dalam S«»a»  K«bra

(7152:2:).
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Jadi  mungkin  halangan  yang  ditiadakan  (tidak  ada  halangan)
bagi   suami   untuk   menceraikan   istri   sebelum   menggaulinya,
dapat   menjadi   penghalang   bagi   mereka   untuk   menceraikan
setelah  mencicipinya,  seperti  dinyatakan  oleh  Rasulullah  SAW
dalam  haditsnya.   Sebagian  orang  mengatakan  bahwa  makna
'tidak  ada  halangan'   di   sini   adalah  tidak  dipersalahkan  bagi

kalian    atas    para    istri   ].ika   menceraikan    mereka    sebelum
menggaulinya  dan  sebelum  memberikan mahamya untuk tidak
memberikan   mahar   atau   nafl{ah.   Ini   adalch   satu   pendapat
sekiranya tidak seperti kami sebutkan di atas bahwa makna cerai
sebelum  menggauli   dalam   ayat  ini   ada  dua  macan  wanita;

pe7'fama  wanita yang  diberikan  mahar,  dan kedwa  wanita yang
tidck diberikan mchar.

Dengan     demikian,     tidak     benar     jika     dikatckan,     tidak
dipersalahkan   bagi   kalian   untuk   tidak   memberikan   apapun
terhadap mereka, jika malmanya seperti yang kami jelaskan. Dan
mungkin  ada mckna lain,  yaitu tidck  ada halangan bagi kalian
menceraikan istri-istri kalian sebelum menggaulinya, kapan saja
kalian ingin menceraikannya (silahkan); karena tidck ada sunnah
dalam   menceraikannya.    Sehingga   dibolehkan   bagi   lcki-1aki
sebelum menggaulinya untuk menceraikannya kapan saj a; ketika
suci atau ketika haid, dan tidak demikian halnya bagi istri yang
telah   digauli;   karena   tidak   dibenarkan   bagi   suami   untuk
menceraikarmya jika ia sedang dalam kondisi qw" ` dalan masa
iddch suci setelch suci sebelum digauli, sehingga halangan yang
ditiadckan (tidck dipersalahkan) bagi laki-1cki yang menceraikan
istrinya ketika haid sebelum menggaulinya adalah halangan yang
ditetapkan  atas  suani  yang  menceraikan  istrinya  ketika  haid
sesudah menggaulinya atau ketika suci setelah menggaulinya.

®ee
335>     .
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ifeifj#;i+±jj:j##'bfj3c£3£±::ifefj
eijag9{:ii;£3£>cal€Ti#3idi;ei~v€£'pe'ti

6J=tl,-&i6! ifiiirfy,j€JJii`!+jii~#
--?-`::--: 9,J#

"Jjka ham« mencerctfhan istri-istrim« sebel«m ham«

bercampt" dengan mereha, Padahal ses%nggwhnya kcm"
swdcih menentttkan maharnya, mcika baiyarlcih seperdtta dart

mcihar yang telah ham" tentwkan itw, kecwali jiha istri.
istrinw ittt memcafhan atou dincaflcan oleh orang yang
memegang ikatan niltch, dan Pemcafan hamw jtw lebih
dehat kepada tckwa. dan janganlah kam" melttpahan

ketttamaan di antara l{anw. Sestmggwhnya Allah Mcha
melihat segala ape yang ham« ken.al¢an".

(Qs. AI Baqarah [2]: 237)

Penakwilan firman Allah : ;i.j{j fij 6ijl:dfJ3 c± S£Jfife c]}j
±SS.u1~§}..£}St i;S€iS±€jS  (Jika  Pamu  mencer.aikan  i.st.ri-.
istrimu    seb6lum    kamu    bercampur    dengan    mereka,   padahal
sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah
seperdua  dart  mahar  yang  telah  kamu  tentukan  itu,  kecuali jika
istri-istrimu itu memaaf i.an)

Abu Ja'far berkata: Hukum Allah ini merupakan penjelasan

?,&Tg.]dfkma&dm:INkyea::;#aSn'.##:\m±bfy:`r€#£;;Fr)`:%'ha#ab#,.*&haft:n
menceraihan   istri-istri   halian   sebelum   halian   bercampur   dengan
mereka  dan  sebelum  halian  menentukan  maharnya.  Dan  hendaklah
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kalian   berikan   suatu   mut'ah   (pemberian)   kepada   mereka"   da:n

penakwilannya:  tidak  ada  halangan  bagi  kalian  wahai  manusia jika
menceraikan istri-istri kalian sebelum menggaulinya dan kalian telah
menetapkan mchamya, maka bagi mereka setengah dari mahar yang
telah kalian tetapkan sebelum menceraikannya.

Alasan kami menakwilkan demikian karena seperti yang telah
kami jelaskan bahwa  firman  Allah:  C'ij±±j  €i3  (J±j5' i  "Dcz#  sebe/z{m
ka/z.¢#   me#e#Jwk¢H   mczfoam)/a"   merupakan   penjelasan   dari   Allah
tentang  hukum  wanita  yang  belum  diberikan  mahar jika  diceraikan
sebelum  digauli,  sehingga  dengan  demikian jelaslah  bahwa  hukum
wanita dalam ayat yang m¢'ffow/ dengan ji tidak sana dengan hukum
wanita yang ada pada ayat sebelumnya.

Adapun kenapa Allah mengulangi firman-Nya:   ¢ a;;:±I> ®£j`3L± <iS ;il;3 .Si Cf±}:3 Jl ji "Jiha kamu menceraipen istri-istr_imu

sebelum  hamu  bercampur  dengan  mereha,  padahal  sesungguhnya
kclmw  swdafo  me#e#/c{ha7I  maAclrnycr" padahal  telah  disebutkan  dalan

F]m=man;a:::<ttl#fGa:af¥f#anb:>;,#££a€:,:;::ekr::kaanke:s::i..b.:inn

kalian   sebelum  kalian   bercampur   dengan   mereka"   aide[idh  uITI]ik
menghilangkan keraguan bagi para pendengar agar tidck menyangka
bahwa hukum bagi wanita yang ada pada ayat ini tidak sama dengan
hukum wanita yang ada pada ayat sebelumnya.

Adapun firman Allah  i;:€ ®i  '¥€£ ''Kecwa!/I./.I.ha I.sfrz.-I.s/rz.mw
I.fcf    memczcz:ftya!«"    artinya,    kecuali   jika    istri-istri    itu    memaaflcan

kewajiban kalian atas mereka berupa pembayaran setengah maliar dan
membiarkannya untuk kalian dan merelckannya, sebagai perilcku baik
mereka  atas  kalian,  jika  mereka  adalah  wanita  yang  telch  berakal
dewasa  dan  sah  untuk  mengatur  perbendalaraan,  mcka  pemaafan
mereka diterima dan gugurlah kewajiban kalian atas mereka.
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Dan  sesuai  dengan  penakwilan  kami,  berikut  para  mufassir
mengatakan:

5229. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mu'awiyah  bin
Shalih  menceritckan  kepadaku  darn  Ali  bin  Abi  Thalhah  dari
Ibnu Abbas tentang firman Allah:  Jsj 6ij=J: i ji c£ Sfj:3iif c)|j
•Fi{j Y:  J\;i `-ii>± =:i  .;i3i "Jiha hamu in-enceraikan istri-
istrimu   sebelum   kamu   bercampur   dengan   mereha,   padahal
sesungguhnya    kamu    sudah    menentuhan    maharnya,    maka
bayarlah  seperdua  dart  mahar yang telah  kamu  tentukan  itu"

yaitu  laki-laki  yang  mengawini  wanita  dan  telah  menentukan
jumlch     mahamya,      kemudian     menceraikannya      sebelum
menggaulinya,  mcka  baginya  setengah  dari  mahamya,  dan  ia
tidak berhak memperoleh |ebih dari itu.332

5230.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadcku, ia berkata:  Abu
Ashim menceritckan kapada kami, ia berkata:  Isa menceritckan

fga`kanj±*£n3AfiN¥f3¥3ujg¥r#;i¢,##a:S:
menceraikan  istri-istrimu  sebelum   kamu  bercampur   dengan
mereka,    padahal    sesungguhrtya   kamu    sudah   menentuhan
maharmya,  maha  bayarlah  seperdua  dart  mahar  yang  telah
*&mzf  /e»J%ha»  z.fef " ia berkata: jika seorang  suami  menceraikan
istrinya dan telch menetapkan mahamya, maka baginya setengch
dari mahamya, kecuali jika sang istri memaaflcannya.333

5231.    AI    Mutsanna   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil

332    Baihaqi dalam Sw#a# Kwbra (7/254) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).
333   Abdurazzaq dalam "wsAa#Ha/(7/69) dari Mujahid dan ra/s!.r Jb## A`b'J. HafJ.in

(2/444).
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menceritakan  kepada  kami  dari  mnu  Abi  Najih  dari  Mujahid,
riwayat yang sama.334

5232.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami dari Qatadah:  ;i+;i fj ;i;:' b{ I; cc a;±:i£ C]ij
•F;;jl  tl  i;i  fioS  €:S "Jika kaTu menceraihap  istri-ist:iTu.

sebelum      hamu      bercampur      dengan      mereha,      padahal
sesungguhnya    hamu    sudah    menentuhan    maharmya,    maka
bayarlah  seperdua dart mahar yang telah kamu tentukan  itu",
ayat . ini  menghapuskan  hukum   ayat  sebelumnya  jika  belum
menggaulinya dan telah menetapkan mahamya, maka bagi  istri
Setengch dari maliar, dan tidak ada mzf/'aA baginya.335

5233.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kani,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritckan kepada kami dari ayahnya dari Rabi':   5ij:£:if ci}j
•i:6 a i:± €iDS €4 :±=:5 .¥ €*±S bi. S c± "Jika.hamu
inenceraikan   istri-istrimu   sebelum   kamu   bercampur   dengan

mereha,    padchal    sesungguhnya    hamu    sudah    menentukan
maharmya,  maka  bayarlah  seperdua  dart  mahar  yang  telah

'   Aqm" fe»fzt*&# z.f«" yaitu lcki-laki yang menikahi seorang wanita

din telah menentukan mahamya, lalu menceraikannya sebelum
menggauliriya  mcka  istri  berhak  mendapatkan  setengah  mchar

•   dan m«f 'ari, dan tidck ada masa 'iddaA baginya.336

5234. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullch bin
•    Shalih    menceritakan    kapada    kanii,    ia    berkata:    Al-Laits

menceritakan  kepada  kami  dari  Yunus  dari  Ibnu  Syihab:    cj|j
•fj3 G a+; ifj a ;i+:i £J ##' cji j5 cr #!;::is ''J!.ha

334    Ibid.
335    Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi kami.
336   Abdurazzaq  dalam  "#sAa##a/ dengan  redaksinya  (7/69)  dari  Ibrahim  An-

Nakha'i dan Atha` .
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hamu   menceraikan   istri-istrimu   sebelun   hamu   bercampur
dengan mereka, padahal sesungguhnya kanra sudah menentukan
maharnya,  maka  bayarlah  seperdua  dari  mahar  yang  telah
faczmw     je#/z4ha7!     z.Jw"     ia     berkata:     apabila     seorang     suami

menceraikan istrinya,  setelah menentukan mahamya dan belum
menggaulinya, mcka bagi sang istri setengalh mahamya dan tidak
ada masa 'iddczfo baginya.337

Yang  menakwilkan  firman  Allah   6j;€   cji  -Y€£  "Kec%a/.. /.z.fa
i.s/rz.-I.s/rz.mzf    z./zt    memczaJka#"    seperti    penjelasan    kami,    ia

menyebutkan riwayat berikut:

5235.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Hiban  bin
Musa  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  memberitahukan
kepada kani,  ia berkat.a:  Yahya bin Basysyar memberitchukan
kepada  kami,  bahwa  ia  mendengar  Ikrimah  berkata:  Apabila
seorang suani menceraikan istrinya sebelum menggaulinya dan
telah  menentukan  mchamya,  maka  istri  berhck  mendapatkan
setengah     mahamya,     kecuali     jika     ia     memaaflcan     dan
membiarkarmya.338

5236. Husain menceritck'an kapadcku, ia berkata: cku mendengar Abu
Mu'adz  berkata:  Ubaid  bin  Sulaiman  memberitahukan  kepada
kami,  ia  berkata:   aku  mendengar  Adh-Dhahhak  menafsirkan
fimun   A:Ilch   GS:i.  Jl -S\.  "Kecuali  jika   istri-istrimu   itu
mema&;givcm " ia berkata:  istri yang merelckan apa yang menjadi
hcknya.339

5237. AI Mutsanna menceritakan kapadcku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mu'awiych  bin
Shalih  menceritckan  kepadaku  dari  Ali  bin  Abi  Thalhch  dari

337     Ibid.
338    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).
339     Ibid.
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Ibnu  Abbas  tentang  firman  Allah:   6;:±{  a  ~Y€£  ''Kecwa/I. /.I.ka
z.s/rz.-j.s/rz.mzi  I./w  me7»czcz#¢# " ia berkata:  yaitu  wanita janda  atau

perawan    yang    dinikahkan    selain    bapaknya,    maka    Allah
memberikan    hck    pemaafan    kepada    mereka,    jika    ingin
memaafl{an   lalu  merelakan  haknya   silahkan,   dan  jika  ingin
menganbil setengah mahamya juga si|ahkan.340

5238.  Muhammad bin  Amr menceritalkan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kani  dari  Isa dari  lbnu Abi Najih
dari Mujahid tentang firman Allah:  <;;i  ®i ~Y€; ''Kecwa/I. /.I.A¢
;.sfrj.-isJrz.mw    I./w    memac};¢cz#"   yaitu    wanita   yang   merelakan

Setengch mahamya padahal semua menjadi haknya.34]

5239.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kani  dari Syibil dari Ibnu Abi
Najih dari Mujchid riwayat yang sama.342

5240.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritckan    kepada    kami    dari    ayahnya    dari    Rabi'    ia
menafsirkan  firman  Allah:   6;:i   tji  -Y€£  ''Kec%a!/I. /.I.Aa  isfrJ.-
I.s/rz."#   I.fw   memacr#¢#"   ia  berkata:   wanita   yang   merelakan
Setengah mahamya untuk suaninya.343

5241.  Humaid bin  Mas'adali  menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Yazid   bin   Zurai'   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:
Abdullch bin Aun menceritakan kepadaku dari Muhammad bin
Sirin dari Syuraih tentang firman Allah:  +£;:E cti ~Y€£ "Kecwa/I.

/.I.4a  isfrz.-istrl."w  I.fw  memac}:fty#"  ia  berkata:  jika  wanita  ingin
memaaflcan silahkan dan merelckan mahamya.344

Baihaqi dalam Sw#aH Kwbra (7/252).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).
Ibid.
mid.
Ibid.
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5242.  Humaid  bin  Mas'adah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Bisyr   bin   Mifdhal   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
Abdullah bin Aun menceritakan  kepada kami  dari  Muhammad
bin Sirin dari Syuraih, ia menyebutkan riwayat yang sama.345

5243. Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahhab   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ubaidillah
menceritakan  kepada  kami   dari  Nafi'  ia  menafsirkan  firman
A;+lah; ..  ±±.:i. Jl -§\;'Keouali jika istri-istrimu itu memaqf kan" ia
berkata:  yaitu  istri  yang  dicerai  suaminya  sebelum  digaulinya,
lalu ia.merelakan setengah mahamya kepada suaminya.346

5244.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada kani, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi tentang firman Allah:  dj;€ ei ~Y€ "Keouali jiha istri-

z.s/rz.in"  z./w  memczaLrty¢»"  adapun  kata   djL¥S  ei  yaltu  wanita

janda    membiarkan    sctengah    mahamya    atau    membiarkan
Seluruhnya.347

5245. AI Mutsanna menceritakan kapadcku, ia berkata: Abdullch bin
Shalih    menceritckan    kapada    kami,    ia    berkata:    Al-Laits
menceritckan  kapadaku,  dari  Yunus,  dari  lbnu  Shihab:   ei  ~Y€|

±SS. "Kecuali jiha  istri-istrimu  itu  memaa!fhan"  La bedsat;..
diberikan hak memaaflcan jika ia janda, karena ia lebih berhak
atas hal  itu,  dan tidck  ada wali baginya atas hal  itu, karena ia
telah  memliki  dirinya, jika  ingin  memaaflcan  dan  membiarkan
setengah  mahamya  kepada  suaminya  hukumnya  sah,  dan jika
ingin menganbilnya maka ia pun lebih berhak atasnya.348

345     Ibid.

346    |bnu Abi Syaibah dalam "ws*a#Ha/(3/382) dan Ibriu Abi Hatim dalam Tafsir

347    {3£4u4£)bi Hatlm da|am Tafsir (2/444).
348    Ma|ik da|am "wdrwwaHaA K"bra dengan redaksinya (4/160).
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5246.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Hibban  bin
Musa menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu AI  Mubarak
memberitchukan      kepada      kami,      ia      berkata:       Ma'mar
memberitchukan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Syihab
menceritakan  kepadaku  tentang  firman  Allah   <+;i;    ®i ~Y€|
"Kecuali jika istri-istrimu itu memaofhan" ial berkata... yawn pa;Ia,

istri (yang memaaflcan).349

5247.  Abu  Hisyam  Ar-Rifa'i  menceritckan  kepada kami,` ia berkata:
Ubaidillah  menceritakan  kepada  kami,  .dari   lsmail,  dari  As-
Suddi,  dari  Abu  Shalih  tentang  firman  Allah:   a;:i   ®i ~Y€;
"Keouali jiha istri-istrimu itu memaq/kan" ia. bckata,.. iswi janda

yang merelakan maliamya.350

5248.   Abu   Hisyam   menceritckan   kepada  kami,   ia,  berkata:   Abu
Usamch,  Hammad bin  Zaid bin Usanch menceritakan kepada
kami,  ia berkata:  Isma'il  menceritakan kepada kami,  dari  Asy-
Syabi dari Syuraih tentang firman Allah  6;;€ cti  ~Y€! "Kecwal/i.
/.I.ktz  isfrz.-i.s/rz.m«  z./zf  memaa/kt7»" ia berkata:  yaitu  wanita  yang
merelckan mahar yang menjadi haknya.35'

Abu   Ja'far  berkata:   Aku  tidak  mendengar  seorang  pun
mengatakan Hammad bin Zaid bin Usanah kecuali Abu Hisyam.

5249.  Abu  Hisyam  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ubdch
menceritckan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Sa'id bin
Musayyab ia berkata: jika ingin merelakan mcharnya, silahkan,

±ri.ih~4\."Keoualijikadan itulah mcksud dari firman Allah
istri-istrimu itu memaaf lean. nds2

349   |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).
3sO    lbid.
351     lbid.

52    Ibid.
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5250.  Ibnu Hisyam menceritakan kapada kami, ia berkata: Ubaidillah
menceritakan kepada kami  dari  Israil  dari  Husain dari  Syuraih,
ia   berkata:   seorang   istri   boleh   memaaflcan   dan   merelakan
Setengahmahar.353

5251.  Ya'qub  bin  lbrchim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  mnu
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata:
Az-Zuhri berkata: firman Allah:  <j:€ ®i `Y€£ 'Kecwa[/I./.I.Aa z.s/rz.-
isfrz.mw I./w me"aa;#cr# " maksudnya yaitu istri-istri yang janda.354

5252.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid
berkata,..  ±;a:i. Jl ~§\.."Keouali jika istri-istrin!¥_itu memaa!f hen"

yaitu istri yang merelakan setengah mahamya.355

5253.   Muhammad   bin   Sa'id   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     pananku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   bapakku   menceritakan
kepadaku dari bapaknya dari  Ibnu Abbas tentang firman Allah

#5~64\S"KecuahJthalstn-lstnmultumemaaftan"yerin
5254.   Yunus   menceritckan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab

memberitahukan kapada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:   ~V€|

<S.:i.   J}  "Kecuali  jika  istri-istrimu  itu  memaafron"  ilha ±=
j anda boleh memaaflcan.357

5255.   Hasan   bin   Yahya  menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,  dari  Az-Zuhri  tentang  firman

353     Ibid.

354    |bnu Abi Syaibah dalam "wsAa##a/(3/383) dan Ibnu Abi Hatim (2/444).
355    |bnu Abi Syaibah dalam WusAa»»a/(3/383) dan Ibnu Jauri dalam zed i4/ A/asJ.r

(1/28,).356    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).
357     Ibid.
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A;Iliin  ±S:i.  Jl ~3). "Keouali jika istri-islrimu itu memaaf lean"

yaitu Para wanita.358

5256.   Ali   bin   Sahal   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Zaid
menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Ibnu     Humaid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mahran  menceritakan
kepada kami,  dari  Sufyan  tentang  firman  Allah  <;:g  ®i  ~Y€£
"Keouali jika istri-istrimu itu memaaf lcan" ±a. berkata... istri ya;ng

belum  digauli  boleh  membiarkan  mchamya kepada  suami  dan
tidak mengambilnya sama seka|i359.

Penakwi]anfirmanAllah:efe!g±}{:i:i.3£>tjj{{;;i/Hfa«
dimaaflcan oleh orang yang memegang ikatan nikah)

Abu Ja'far berkata: para ahli tafsir berbeda pendapat tentang
siapa yang dimaksudkan Allah dalam fiman-Nya  :i£: -!£>cfjt i#j

edy:)a:)j\ "Atau  dimaaf hen  oleh  orang  yang  memegang  ihatan  nika?".
Sebagian mereka berpendapat:  yaitu wali  gadis. Mereka berkata:  dan
makna   ayat:   atau   orang   yang   menjadi   wali   atas   wanita   boleh
merelckan    setengah    mahamya    kepada    suami    selama    belum
menggaulinya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5257.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami  dari  Ibnu Juraij  dari Amr bin Dinar
dari   Ikrimch,   ia   berkata:    mnu   Abbas,   ia   berkata:    Allah
mengizinkan pemberian maaf dan memerintahkannya, maka j ika
sang  wanita  maaaflcan  ia  sch,  dan  jika  ba*faz./  lalu  walinya
memaaflcan    maka    hukumnya    sah    meskipun    ia    enggan
menerima.36o

358   Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/353) dan dalam "ws*ama/(6/283).
359   Tidak kami temukan cztsar ini dalam literatur kami.
36°   |bnu   Abi    Syaibah   dalam   MwsAa##a/  (3/283)    dan   Abdurazzaq   dalam

WwsAa#"a/(6/283) dan telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sw#a#
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5258.  AI Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Mu'awiyah  bin
Shalih  menceritakan  kepadaku  dari  Ali  bin  Abi  Thalhah  dari
Ibnu  Abbas  tentang  firman  Allah:   g±K5}{  :iE£   £9£> 6}€t   {S:§ i
"Atau dimaafhan oleh orang yang memegang ihatan nihah" yalrfu

bapak   si   gadis,   Allah   memberikan   hak   kepadanya   untuk
memaaflcan, dan si gadis tidak berhak atas dirinya selama berada
dalam asuhannya jika dicerai suaminya.361

5259.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hasyim
menceritakan kepada kami, ia berkata: A'masy memberitahukan
kepada kami,  dari  Ibrahim, dari Alqamah tentang firman Allah

edy:k€fi\±.'i3LL.,i,GS"Ataudimaafronolehorangyangmemegang
J.hafa# #z.4tzft " yaitu waii.362

5260.    Abu   As-Sa`ib    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Mu'awiyah   menceritakan   kepada   kani,   dari   A'masy,   dari
Ibrahim, ia berkata: Alqamah pemch berkata: yaitu wa|i.363

5261.  Abu  Hisyani  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Waki'
menceritckan  kepada  kami,   dari   Sufyan,   dari   A'masy,   dari
Ibrchim, dari Alqamah, bahwa ia pemah berkata: yaitu wa|i.364

5262.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ma'mar
menceritakan  kepada  kami,  dari  Hajjaj  dari  An-Nakha'i  dari
Alqamah, ia berkata: Yaitu wa|i.365

5263. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah
menceritckan kepada kami, dari Bayan An-Nchwi, dari A'masy,

dari  Ibnu Uyainah dari Amr dari lkrimah,  dan lihat juga  dalam Szf»a« Kzfbra
karya Baihaqi (7/252).
Baihaqi Sw#an Kwbnt} (7/352).
Ibid.
Sa'id bin Manshur dalam Sw»an (3/884).
Baihaqi dalam Sw"a" (7/252).
Ibid.
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dari  Ibrahim, dari Alqamah dan para sahabat Abdullah, mereka
berkata:  yaitu waii.366

5264.  Abu  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Waki'
menceritakan   kepada   kami,   dari   Sufyan,   dari   A'masy,   dari
Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: yaitu wa|i.367

5265.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ma'mar
menceritckan kepada kami  dari  Hajjaj, bahwa Aswad bin Zaid

Pemah berkata: yaitu waii.368

5266. Abu Hisyani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid
menceritakan kepada kami, dari  Syu'bah, dari Abu Basysyar, ia
berkata:  Thawus  dan  Mujchid  berkata:  yaitu  wali,  kemudian
keduanya meralat ucapannya dan mengatakan: yaitu suami.369

5267.     Ya'qub    menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Abu     Basysyar
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Mujahid dan Thawus

pemah    berkata:    yaitu    wali,    kemudian    keduanya    meralat
ucapannya dan mengatakan: yaitu suami.370

5268.   Abu  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu
Fudhail menceritakan kepada kami,  dari  A'masy,  dari  Ibrahim,
dari Alqamah, ia berkata: ia ada|ah wa|i.37'

5269.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritckan  kepada  kami,  dari  Mughirali  dari  Asy-Syarbi,  ia
berkata:  seorang lcki-1aki menikahkan adik perempuannya,  lalu
suaminya     menceraikannya     sebelum     menggaulinya,     dan

Ibid.
Ibid.
Tidak kami temukan otsar ini dalam literatur kami.
Sa'id bin Manshur dalam Sw#a# (3/887).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445) dan Mawardi dalam 4»-IVz/kaf w A/ Uyw»

371    St:i°a7q)i. da|am s«na» K«bra (7/252).
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saudaranya     merelakan     mahamya,      mcka      Syuraih     pun
membolehkan   hal   itu,   kemudian   mengatakan:    aku   pemah
memaafl{an   wanita-wanita  Bani   Marrah.   Lalu  Amir  berkata:
Tidak,  demi  Allah,  tidak  ada keputusan  yang  lebih bodoh  dari
memperbolehkan pemaafan saudara dalam firman Allah   di   ~Y€;
Ceky:ks^±®'5iL-.,i,GS.\;;a..jA±;I;i."Kecualijikaisteri-isterimuitri

memaafkan atau dimaafhan oleh orang yang memegang ikatan
#j.haA" maka  Syuraih  berkata tentangnya:  ia  adalah  suami jika
memaafl{an    seluruh    mahar    lalu    menyerchkan    seluruhnya
kepadanya,  atau  istri  merelakan  setengah  mahar yang menjadi
haknya, dan jika keduanya bersengketa mcka setengah mahamya
diambil, ia berkata:  Cu:;i£\), {jji (S=: ®i; ''Da# pemaa/a# A¢mw
itu lebih dehat kepada takwa.Nb]2

5270.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Jarir   bin   Hazim
menceritakan  kepada  kami,  dari  Isa,  dari  Asim  AI  Asadi,  ia
berkata: Ali pemah bertanya kepada Syuraih tentang orang yang
berhck menikahkan? jawabnya: yaitu wa|i.373

5271.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hasyim
menceritakan      kepada      kani,       ia      berkata:       Mughirch
memberitahukan  kepada  kami,  dari  Asy-Sya'bi,  dari  Syuraih,
bahwa ia menafsirkan firman Allah  efe}{ :i££  -3£> cf?€T ''Or¢»g

)/cz#g memcga#g I.hafa!#  "i.Acz¢ '' yaitu wali,  kemudian  ia terdiam
beberapa lama lalu berkata: ia ada|ah suami.374

5272.     Ya'qub    menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritakan kepada kanii, ia berkata:  Sayyar memberitchukan
kepada  kami,   dari   Asy-Syarbi,   ia  berkata:   seorang   lalki-laki
menikahi seorang wanita, yang temyata belperangai buruk, lalu

372    Baihaqi da|am sw#a# Kwbra (7/25l).
373     Ibid.

374     Ibid.
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menceraikanny?  sebelum  menggaulinya,  maka  walinya  boleh
merelakap setengah mahamya.375

Ia`  berkata:    1alu   si   wanita   mengadukan   perihalnya   kepada
Syuraih,'    maka   Syuraih   berkata   kepadanya:    Walimu   telah
memaaflcannya.   Ia  berkata:   kemudian   setelah   itu   ia  meralat

perkataannya  dan  mengatakan  bahwa  yang  berhak  memegang
ikatan pemikahan ada|ah suami.376

5273.' Ibnu  Basysyar  dan  lbnu  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada
kami,   ia  berkata:   Abdul   A'la  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:   Sa'id  menceritakan  kepada  kami,  dari  Qatadah,  dari
Hasan tentang siapa yang berhak memegang ikatan pemikahan,

jawabnya: yaitu waii.377

5274.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Hasyim
menceritakan  kepada  kami,   dari   Manshur  dan   lainnya,   dari
Hasan, ia pemah berkata: yaitu wa|i.378

5275.  Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Hasan,  ia pemah
berkata: yaitu waii.379

5276.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami, dari Abi Raja', ia pemch berkata: AI
Hasan  pemah  ditanya  tentang  siapa  yang  berhak  memegang
ikatan pemikahan, jawabnya: yaitu wa|i.380

375    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/442).
376    Baihaqi da|am sw"a# Kwbra (7/252).
377     Ibid.

378     Ibid.

379     Ibid.
38°    Baihaqi da|am sw"a# Kwbra (7/252).
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5277.   Abu  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Waki'
menceritakan  kepada  kami,  dari  Yazid  bin  Ibrchim,  dari  AI
Hasan, ia berkata: dialah yang menikahkannya.?8]

5278.  Abu  Kuraib  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Husyaim
menceritakan  kepada  kami,   dari  Mughirah,   dari   lbrahim,   ia

pemah berkata tentang firman Allah Egs}{ ::i: .!,£> Gjif "Ora#g
yang memegang ikatan nihah" ya;in wihi.382

5279.  Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata:  Waki' dan
Ibnu   Mahdi   menceritakan   kepada   kami,   dari   Sufyan,   dari
Manshur, dari Ibrahim, ia berkata: yaitu wa|i.383

5280. Abu Hisyam menceritckan kepada kani, ia berkata: Ibnu Mahdi
menceritakan kebada kami, dari Abi Awwanah, dari Mughirah,
dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, ia berkata: yaitu wa|i.384

5281.   Ya'qub   menceritckan   kepadaku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:      Ibnu     Juraij
memberitandkan  kepada  kami,  dari  Atha",  ia  berkata:  yaitu
wali.385

5282. Abu Hisyan menceritakan kapada kami, ia berkata: Ubaidillah
menceritakan kepada kami,  dari  Israil, dari As-Suddi,  dari Abi
Shalih tentang  firman Allah  e]g3}i  ::££   .j,+i c£}€}i   {S= ji  ''J4faw
dimaafhan oleh orang yang memegang ikatan nikah" ia.bck:aha:.

yaitu wall gadis.386

5283.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Az-Zuhri
berkata kepadaku tentang firman Allah  e\g}i :i£; .!±> djii i#J1

Ibid.
Ibnu Abi Syaibah dalam "wsAa#"a!/(3/545).
Baihaqi dalam Sw#a!# Kwbra (7/252) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
IbnuAbisyaibahdalam"wsAa##a/I/(3/545).
Sa'id bin Manshur dalam Sw#a# (3/887).
IbnuJauzidalamZbd,4/Masl.r(1/281).
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I"Atau dimaaflcan oleh orang yang memegang ifatan nihah" yaitn
Wali  gadis.387

5284.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:
bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia    berkata:     pamanku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   bapakku   menceritakan
kepadaku, dari bapaknya, dari lbnu Abbas, tentang firman Allah

e®:!€±}j\±.'if£-3£>GS.\SS..31"Ataudimaa!fkan~9^lehorangyang
memega»g z.A¢fa» »z.A¢A '' ia berkata: yaitu wa|i.388

5285.-  Hasan   bin   Ychya   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan    kepada    kami,    ia   berkata:    Ibnu    Thawus
merhberi-tchukan  kepada  kami,  dari  bapaknya,  dari  seseorang,
dari   Ikrimah,   Ma'mar   dan   AI   Hasan   berkata:   yang   berhak
memegang ikatan pemikahan yaitu wali.389

5286.  AI Hasan menceritckari kepada kami, ia berkata:  Abdurrazzaq
meinberitahukan      kepada      kami,      ia      berkata:      Ma'mar

)

membchtchukan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  ia  berkata:  yang
berhak memegang ikatan pemikchan, yaitu: bapak.390

5287.   `Hsan   b\in   Ychya   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:
• Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ats-

Tsauri   memberithaukan   kepada   kani,   dari   Manshur,   dari
lbrahim, dari Alqamch, ia berkata: yaitu wa|i.391

5288. AI Mutsanna menceritckan kepadaku, ia berkata: AI Hammani
menc6ritakan  kepada  kami,  ia.  berkata:  Syuraik  menceritakan
kepada kami, dari Salim, dari Mujchid, ia berkata: yaitu wa|i.392

387    AbdurTazzaq dalam MusAa»»a/(6/283).
388    Baihaqi dalam s%»an (7/251).

¢                ::  £3?d=: g:::= ##:£:#{#2§:}.dan Baihaqi dalam sw„a% (7/25 I).
391     lbid.

392    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).



tirfurAwh.T~.

5289.  Musa  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kapada kami, dari

£5::::d;;„£:mmeemn::Sa£::a,nfa:]aT„TAa£],;gait:¥a{]£:g¥£s.3.993'frd`f

5290.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang  orang  yang  berhak  memegang  ikatan  pemikahan,  ia
berkata: yaitu bapak. Disebutkan oleh Ibnu Zaid dri bapaknya.394

5291.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Zaid dan Rabi'ah,
ia menafsirkan firman Allah    a\Z:}{ :i:i  .!£> cal€T ''Orawg );¢»g
memega#g  z.hafa#   #z.AaA"  yaitu:   bapak   gadis,   dan  tuan   bagi
budck.395 .

5292.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan   kepada   kami,   ia   berkata:    Malik   berkata:
Apabila   istri    dicerai    sebelum    digauli    maka   wali    berhak
memaafltan setengah mahar yang menjadi halmya istri  sebelum

Perceraian te|j adi.396

5293. AI Mutsanna menceritakan kapada kami, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Al-Laits  menceritakan
kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ia berkata: firman Allah

edy:ksfi\±®'iiLt3±€,GS"Orangyang-memegangihatannikah"yai+n
gadis  yang  walinya  memaafkan,  ia  sah,  dan  tidak  sch jika  ia
(istri) memaaflcan.397

5294. AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban bin
Musa menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu AI Mubarck

Mawardi dalam ,4#-IV#haf wa A/ Uyw# ( I/307).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
Ibid.
Mawardi dalam A#-IVw4o/ wa ,4/ U}w# ( 1/307).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
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memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Yaliya bin  Basysyar
meinberitahukan  kepada  kani,  binwa  ia  mendengar  Ikrimah
berkat; tent'ang firman Allah  a;:g ei ~Y€| "Kec"¢/z./.7.k¢ z.sJerz.-
;'sfcrz.m%     i./%    memaa:fty¢»"    yaitu    istri    merelakan    setengah

mahamya,  dan jika  ia kikir dan  ingin  mengambilnya mcka itu
haknya dan hak wali yang menikahkannya; paman, saudara atau
bapak,  ia  boleh  merelckan  setengch  mahamya,  meskipun  ia
(istri) en88an.398

5295.  Sa'id bin Rabi' Ar-Razi menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Sufyan\ menceritakan  kepada  kini,` dari  Amr' bin ' Dinar,  darn
Ikrimah,    ia    berkata:     Allah    mengizinkan    peinaafan    dan
memerintahkannya; jika  istri  memaaflcan  mcka hukumnya  sah,
danjikakikirmakawalinyabolehmemaaflcannyadansch.399

5296.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan   kepada   kami,   dari   Manshur,   dari   Ibrahim,   ia
berkata    tentang    orang    yang    berhak    memegang    ikatan

pemikahan, yaitu wa|i istri.400

Sebagian  ulama  mengatakan,  bahkan  yang  berhck  memegang
ikatan  pemikahan  adalah  suami.  Mereka  berkata:  dan  makna
ayat  di   atas,   yaitu:   atau  orang  yang  memegang  pemikahan
wanita ia boleh memberi maaf dan memberinya seluruh mahar.
Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5297.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritckan   kepada   kami,   ia
berkata:  Abu  Itsmah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Habib menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Qatadch dari

y¥„a:a::ineg#:'z.dha#L„£;.iaAb„e;::ia:sue±£{.i#.g£>Cjl"Orawg

Baihaqi dalam Sw»a» Kqbra (7/252).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
Baihaqi dalam Swma" Kwbrmr (2/251 ).
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5298.   Ya'qub   menceritakan   kapadaku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Jarir   bin    Hazim
menceritakan kepada kami, dari Isa bin Ashim AI Asadi, bahwa
Ali   pemah   bertanya   kepada   Syuralh   tentang   orang   yang
memegang  ikatan pemikahan, jawabnya:  yaitu  wali.  Maka Ali
berkata: tidak, tetapi ia suami.402

5299.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibrahim
menceritakan   kepada    kami,    ia   berkata:    Jarir   bin   Hazim
menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ashim, ia berkata: aku
mendengar  Syuraih  berkata:   Ali   pemch  bertanya  kapadaku:
siapakah  orang  yang  memegang  ikatan  pemikahan  itu?  aku
menjawab:  yaitu  wali  perempuan.  Ia  berkata:  tidak,  tetapi  ia
adalch suami.403

5300.  Abu  Hisyam  Ar-Rifa'i  menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Ibnu Mchdi menceritakan kepada kani, ia berkata: Hammad bin
Salamah   menceritakan   kapada   kami,   dari   Ammar  bin   Abi
Ammar, dari Ibnu Abbas, ia berkata: yaitu suami.404

5301.  Ahmad  bin  Hazim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  cku  bertanya
kapada Hammad bin Salamah:  siapakah orang yang memegang
ikatan pemikahan itu? lalu ia menyebutkan dari Ali bin Zaid dari
Ammar  bin  Abi  Ammar  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:  yaitu
suani.4o5

5302. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Israil  memberitahukan

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Daruquthni dalam Sw"a# (3/280).
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kepada  kami,  dari  Khusalf,  dari  Mujchid,  dari  Ibnu  Abbas,  ia
berkata: yaitu suani.406

5303.   Abu   Hisyam   menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Ibnu
Fudhail  menceritakan kepada kami,  dari  A'masy,  dari  Ibrahim,
dari Ibnu Abbas dan Syuraih, ia berkata: yaitu suami.407

5304. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi
menceritckan kepada kami, dari Abdullah bin Ja'far, dari Washil
bin Abi  Sa'id,  dari  Muhammad bin Jubair bin Muth'im:  bahwa
bapaknya      menikah      dengan      seorang      perempuan      lalu
menceraikannya     sebelum     menggaulinya,     mcka     ia     pun
mengirimkan  mahar  dan  mengatakan:  aku  yang  lebih  berhak
memaaflcan.408

5305.   Hasan   bin   Yahya   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kami, dari Shalih bin Kisan, ia berkata:
Zubair bin Muth'im pemch menikch dengan seorang wanita, 1alu
menceraikannya sebelum melakukan menggaulinya, maka ia pun
menyempumakan mahamya, dan menakwilkan firman Allah:   3i

e®:S±}j\  I.'i3L   -.,±> SS   .\SS "Atau  dimaaf ocan  oleh  orang yang
inemegang ihatan nikah. IAO9

5306. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, dari.Muhammad bin Amr dari Nafi'
dari     Jubair:     bahwa     ia     menceraikan     istrinya     sebelum
menggaulinya,  1alu  menyempumakan  mahamya,  dan  berkata:
aku lebih berhck untuk memberikan maaf.410

Daruquthni dalam Swma# (3/280).
Daruquthni dalam Sw#a# (3/280) dan Sa'id bin Manshur dalam Swm¢# (2/111).
Daniquthni dalam Sz/»a» (3/280).
Ibnu Abi Syaibah dalam Mws4a##a/(3/544).
Daruquthni dalam S«7fa» (3/280).
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5307.  Humaid  bin  Mas'adchL menceritakan  kepada kami,  ia berkata:
Yazid   bin   Zurai'   menceritakan   kepada`  kami,    ia   berkata:
Abdullah bin Aun menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin
Sirin, dari Syuraih, ia menafsirkan firman Allah,   .!£>tjji`f i#j
Cefty:is:;\±.'i±±"Ataudimaofhanolehorangyangmemeinngihatan

#z.haA " ia berkata: jika suami  ingin memberikan  seluruh mahar
kepadanya (itu haknya).4] I A

5308. Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mifdhal
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abdullch   bin   Aun
menceritakan kepada kami,  dari  Muhammad bin  Sirin,  riwayat

yang sana.412

5309.    Ibnu    Basysyar    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dari   Syuraih,  ia
menafsirkan  firman  Allah   e!<=}{   :i:i  £!,+i  a;j{  ''Ora#g ya#g
memegcz#g I.hafa# #z.haft '', ia berkata: yaitu suami.4"

5310. Ibnu AI Mutsanna menceritckan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahhab    menceritckan    kepada    karni,    ia    berkata:    Daud
menceritakan  kapada  kami,  dari  Amir,  bahwa  Syuraih  pemah
berkata tentang firman Allah  eK=}{ :i::  .9,+> tfjf ''OJ'¢Hg );a#g
memegang ikatan nikah" yatn soami.4"

5311.    Abu    As-Sa`ib    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari A'masy dari Ibrahim
dari  Syuraih,  ia berkata  tentang  orang  yang  memegang  ikatan

Sa`id bin Manshur dalam Szf»a» (3/889), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (4/445)
dan Baihaqi dalam Sw#a# Kwbra (7/251).
Ibid.
Ibnu Abi Syaibah dalam "ws4amar/(3/544).
Ibid.
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pemikchan, ia berkata: yaitu suami. Ia berkata: Ibrahim berkata:
dan ia tidak mengenal Syuraih.4`5

5312.  Abu  Kuralb  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  `Ma'mar
menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepada kami dari Syuraih, ia berkata: yaitu suani.4'6

5313.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  A'masy
memberitahukan  kepada  kami,  dari  Ibrchim,  dari  Syuraih,  ia
berkata: yaitu suami.4"

5314.   Abu   Hisyam   menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu
Usamch,  Hammad  bin  Zaid  bin  Usamah  menceritckan  kepada
kami,  ia berkata:  Isma'il  menceritakan  kepada kami,  dari  Asy-
Syabi, dari Syuraih, tentang firman Allah   :iEi  .3£> cj€I€T ijf i

ef ty:*:j^  "Atau  dimaof 1:an   oleh  orang  yang  memegang  ihatan
#I.haft"yaitusuani.418

5315. Abu Hisyam menceritckan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah
menceritakan  kepada  kami,  dari  Israll,  dari  Abi  Husain,  dari
Syuraih, ia menafsirkan firman Allah  ejS}{ :i££ .3£>cj€}`{ ''Ora»g

);ong    memcgcz»g    j.AczJa»    »z.*tzA"    ia    berkata:     yaitu    suami
memberikan mahar kapadanya secara sempuma.4 I 9

5316.   Abu  Hisyam   menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu
Mu'awiyah  menceritakan  kapada  kami,  dari  lsmail,  dari  Asy-
Syati, dari Hajjaj, dari Hakam, dari  Syuraih, dan dari A'masy
dari Ibrchim dari Syuraih, ia berkata: yaitu suami.420

5317.  Abu  Hisyam  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Waki'
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Isma'il  menceritakan

IbnuJauridalamZndA/Wasz.r(I/281).
Ibnu Abi Syaibah dalam Mwsha#"a/(3/544).
Ibnu Abi Syaibali dalam Musfla#"a/(3/545).
Ibnu Abi Syaibah dalam "wsdaHHa/(3/544).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
Ibnu Abi Syaibah dalam MwsAa%"a/(3/544).
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kepada  kami,  dari  Asy-SyaThi, t dari  Syuraih,  ia  berkata:  yaitu
suami  jika  ingin  menyempumakan  pemberian  mchamya,  dan
istri jika ingin memaaflcan dan merel*an halmya.42t

5318.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ayyub,  dari  Muhammad,  ia
berkata:    Syuraih    berkata:    orang    yang    memegang    ikatan

Pemikahan ada|ali suami.422

5319.   Ya'qub   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,   dari   Aun,   dari   Ibnu   Sirin,   dari
Syuraih, tentang firman Allah  ej€€}{ :ii£  .!£> c?€T  i|SE i  "4/ow
dimaaf ocan oleh orarlg yang memegang ihatan nikah" `\aLberkata:.

jika  suani  ingin  memberikan  maaf  dan  memberikan  mahar
Secara keseluruhan.423

5320.   Hasan   bin   Yahya   menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ats-
Tsauri   memberitahukan   kepada   kami,   dari   Manshur,   dari
lbrahim, dari Syuraih, ia berkata: yaitu suami.424

5321.  Ibnu  Basysyar  dan  Ibnu  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada
kami, ia berkata: Ibnu Abi 'Adi menceritckan kepada kami, dari
Abdul A'la, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, ia
berkata:    orang    yang    memegang    ikatan   pemikchan    yaitu
suami.425

5322.  Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ubadah
menceritckan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Sa'id bin
Musayyab tentang firman Allah  e€5}{ :i££ .3,+i cj€}`T ij¥j ''AJa«

Daruqutni dalam Swnan (3/281 ).
Sa'id bin Manshur dalam Sz.na« (3/883).
Ibnu Abi Hatim dalanl Tafsir (2/445).
Abdurrazzaq dalam WusAa»«a/(6/284).
Ibnu Abi Syaibali dalam M#sAa##a/(3/544).
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dimaq/kan oleh orang yang memegang ikatan nikah" .ralbewhata..

yaitu suami.426

5323. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah, dari Qais bin
Sa'd, dari Mujahid, ia berkata: yaitu suami.427

5324.  Abu  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Waki'
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan  menceritakan
kepada   kani   dari   Al-Laits   dari   Mujahid,   ia  berkata:   yaitu
suami.428

5325. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami,  dari  Isa,  dan  AI  Mutsanna
menceritakan      kepadaku,      ia     berkata:      Abu      Hudzaifah
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Syibil   menceritakan
kepada kami  dari  Ibnu Abi Najih, dari Mujahid ia menafsirkan
firman Allah  e]S}{ :i££  .3,+i cfjit  ijE i  "Afa" dz.mcza#!8»  o/eA
or¢#g  )/cI#g  me"ega#g  I.ka!Ja#  7¢i.faczfe"  ia  berkata:  yaitu  suami

yang memberikan mahamya secara utuh.429

5326.   Hasan   bin   Yahya  menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,   dari   Qatadah,   dari   Sa'id  bin
Musayyab, dan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujchid, dari Ayyub,
dari lbnu Sirin, dari  Syuraih, mereka menafsirkan firman Allah

edy:kjfi\  ±o'i3£   -g±, GS  .\S:i. 3A "Atau dixpaqf kan oleh  orang yang
memegang ikatan nihah" ya\in s"ami\.430

426   |bnu Abi syaibah dalam MwsAa##a/(3/544).
427    Baihaqi  da|am Sw#a# Kwbra  (7/251)  dan Ibnu Abi  Syaibah dalam IWwsfoa##a/

428   £::f5).
429   Baihaqi da|am Sw#a# Kwbra (7/251) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
43°   Abdurazzaq dalam Tafsir (1/353).
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5327.   Ya'qub   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   IbnuL  U]ayyah
menceritakan kepada kami, dari lbnu Juraij, ia berkata: Mujahid
menafsirkan  fiman  Allah  efty  :i££   .!,€> c5{  ''Ora»g }Ja!#g
memega»g j.*afa» »z.kaA'' yaitu suami, dan firman Allah    i|S¥ ji

e®:kjfi\±.'iiL.3±€>GS"Ataudimaofkanolehorangyangmem€gang
I.Ac7J¢» #z.hah " yaitu suami memberikan mahar secara utuh.431

5328.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami,  dari  Ibnu  Juraij,  dari  Abdullah bin
Abi Malikah, ia berkata: Sa'id bin Jubair berkata tentang firman
AIla.heky:k€fi\±.Sf=-B±,GS"Orangyangmemegangikatannikah"

yaitu suami.432

5329.     Ya'qub ,   mepceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyalm
menceritakan      kepada     kami,      ia     berkata:      Abu      Bisyr
memberitahukan  kepada kami  dari  Sa'id bin  Jubair, ) ia berkata
tentang   firman   Allah    e]€3}{  ,  :i££  .3,+i    cj€)i  `''Ortz»g  ya»g
memegrng  I.Aafa»  Zzz.*aiA " yaitu  suami.  Ia  berkata:  Mujahid  dan
Thawus, ia berkata:  yaitu wali.  Ia berkata:  Aku berkata kepada
Sa'id: bahwa Mujinid dan Thawus, ia berkata:  yaitu wali.  Sa'id
berkata: lalu apa perintahmu atasku. Ia berkata: menurutmu jika
wall memaaflcan dan si wanita enggan menerima, apckch hal itu
sch?  Lalu  aku  kembali  menemui  Muj.ahid  dan  Thawus,  maka
keduanya meralat perkataannya dan mengikuti pendapat Sa'id.433

5330.  Abu  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hamid
menceritckan kepada kami, dari Hasan bin Shalih, dari Salim AI
Aftas dari Sa'id, ia berkata: yaitu suami.434

43'    Baihaqi  dalam  S«»a»  Kzfbra  (7/251)  dan  Ibrfu  Jauzi  dalam  zed  A/  M4sz.r

(1/281).432    |bnu Abi Syaibali dalam WusAa»na/(3/544) dan lbnu Jauzi dalam Zdrd A/ Masz.r

(I/281).433    Baihaqi dalam SwwaH Kwbra (7/251) dan Ibnu Abi  Syaibah dalam A/usha"wa/

(2/382).434    |bnu Abi syaibah dalam wushanrm/(3/545). _
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533 l`..<Abul Hi§yam menceritakan kepada kani, ia berkata: Abu Khalid
AI  Ahinal  menceritakan  kepada  kami  dari  Syurbah  dari  Abi
Basysyar  `dari   Sa'id,   ia   berkata:   yaitu   suami.   Thawus   dan
Mujahid  be-rk.ata:  yaitu  wali,  lalu  aku  menjelaskannya  kepada
keduanya sehingga merekapun mengikuti pendapat Sa'id.435

5332-.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
yrMuhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:

Syrit>ah menceritakan kepada kami,  dari  Abi  Basyar,  dari  Sa'id
r bin  Jubair,   dari   Thawus  dan  Mujahid  dengan  menyebutkan

riwayat yang sana.436

5333. Abu Hisyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Husain
inenceritakan kepada kami, .yaitu  Zaid bin  Hubbab,  dari  Aflah
bin  Sa'id,  ia berkata:  Aku mendengar Muhammad bin Karb  AI

Qardhi  berkata:  ia  adalch  suami  yang  memberikan  apa  yang
dimilikinya sebagai pemaafan437.

5334. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Saud
Ath-Thayalisi  dari  Zuhair,  dari  Abu  lshaq,  dari  Asy-Syafoi,  ia
berka`ta: Dia ada|ch suami.438

5335.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Abdul Wahhab menceritakan kapada kanii,  ia berkata:
Abdullah menceritakan kepada kami,  dari Nafi'  ia menafsirkan

:1,=#igs:£{£:¥ie9{'fEfj'{:'9T£,:"Gg}€%a:i;"i:m2a£€'fa6:`5yg£
:" Kecuali jiha isteri-isrierirm itu mem:;Oof kan atou dimaaf ken oleh

orang );¢#g mcmeg&#g I.facz/a7®  #I.faczft " ia berkata:  adapun firman

A;I]ch ±S:4. J* ~4\;'Keouali jiha isteri-isterimu itu memaof kan"

435     Ibid.

436    |bnu Abi syaibah dalam MwsAa##a/(3/545).
437    Baihaqi-da|am S%«a!»  Kwbra  (7/251)  dan Ibnu Abi  Syaibah dalam MwsAa#»a/

(3/381).438    Baihaqi da|amsz/»a» K%bra (7/251).       -
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yaitu  wanita  yang diceraikan  suaminya  sebelum  digaulinya,  ia
boleh merelakan setengah mahamya, atau suami memaafl(an dan
memberikan seluruh mahamya.439

5336.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan   kepada   kami,   dari   bapaknya,   dari   Rabi',   ia
menafsirkan  firman  Allah   eK±}{   :i££  £9£>  Gjt  ''OrtzJ€g };a#g
memegang ikatan nihah" yawn sea:in.440

5337.    Ibnu   Waki'   menceritakan   kepadaku,.   ia   berkata:    Ayahku
menceritakan  kepada kami,  dari  AI  Mas'udi,  dari  AI  Qasim,  ia
berkata:  Syuraih  mengumpulkan  mereka  pada  kendaraan  dan
mengatakan: ia adalah suami.44'

5338.    AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Harb
menceritakan     kepada     kami,     ia    berkata:     Ibnu     Luhai'ah
menceritakan   kepada   kani   dari   Amr   bin   Syu'aib,   bahwa
Rasulullah  SAW  bersabda:   e*}{  :i££ .3£>  tff{  "Ora#g );a#g
mcmegcz#g     z.hafa»     »z.*&A"     suami     memaaflcan     atau     istri
memanflcan.442

5339.   Aku   menceritakan   dari   Hasan   bin   Faraj,   ia  berkata:   aku
mendengar Abu Mu'adz AI Fadhal bin Khalid, ia berkata: Ubaid
bin  Sulaiman  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  cku

439   |bnu Abi syaibah dalam wwsAa##a/(3/544).
440    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
441     lbid.

442    |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/445)  dengan  redaksi  yang  sa]na  dari  Ibnu

Luhai'ah  dari  Amr  bin  Syu'aib  dari  bapaknya  dari  kakeknya  dari  Rasulullah
SAW   ia   berkata:   yang   memegang   ikatan  pemikahan   adalah   sunmi.   Dan
diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sw"a# Kwbrt] (8/251, 252) dengan sanad yang
sama, kemudian ia mengatakan: dan hadits in tidak terhafal, dan lbnu Luhai'ah
tidak dapat menjadi hujjah, dan dalam isnad Thabari ia tidak mengatakan din
bapaknya dari kakeknya.



Sw7ichAIBaqarch

mendengar Adh-Dhahhak menafsirkan firman Allah   cj€I€{  .i;i¥ i

edy:kjfi\±®'iiL.B£,"Ataudimaq/hanolehorangyangmemegang
j.*cz/cz» »z.A¢h " ia berkata:  yaitu suami.  Ini berkenaan dengan istri

yang  diceraikan  suaminya  sebelum .digauli  dan  telah  diberikan
mahamya, maka baginya setengah mahar, ia boleh merelakannya

I-dan boleh mengambi|nya.443

5340.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Mahran
menceritakan    kepada    kami,    dan    Ali    juga    menceritakan
kepadaku,   ia  berkata:   Zaid  menceritakan  kepada  kami,   dari
Sufyan, ia berkata tentang firman Allah  efe{ :ii£ .3~Ji>is*`{ i#j
"Atau dimaofhan oleh orang yang memegang ikatan nikah" ya;in

suami.444

5341. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
bin  Harun   menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:  -Juwaibir
memberitahukan  kepada  kani,  dari  Adh-Dhahhak,  ia  berkata
tentang firman Allah  e]fty :i££ .3£>c?€T i#j "draw dz.maaLfty¢#
oleh orang yang memegang ikatan nikah" yaiin s"amii.44S

5342.  Ibnu AI Barqi menceritakan kepada kani, ia berkata:  Amr bin
Abi  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa'id  bin  Abdul
Aziz, ia berkata: aku mendengar penafsiran firman Allah   ®i  ~Y€£

±S:1. "Kecuali jika isteri-isterimu itu memaaf kan" ya;in pare,
istri, mereka tidak mengambil sedikitpun,   :ii£  .!£> €# {S¥ i
ef ty:k:j)  "Atou  dimaof kan   oleh  orang  yang  memegang  ihatan
#Z.haA " yaitu suani, ia tidck menuntut sedikit pun.446

5343.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kanii,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada  kami,  dari  Manshur,  ia berkata:  Syuraih

443    |bnu Abi syaibah dalam Musfoa##a/(3/544).
444   Tidak kami temukan atsar ini dlan literatur kami dari Sufyan.
445    |bnu Abi Syaibah dalam MusAan»o/(3/544) dan Ibnu Jauzi dalam Zad A/ A4dsz.r

(I/281).446    Baidhawi dalam Tafsir (1/534).
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:,eenr::S;I:,:mf'e:aTrtyA:I,apyajtfs£3e6t£€!:£a=t>Jfi:i;3
"Atau dimaafl¢an oleh orang yang memegang ikatan nikah" ydrfu

suami.447

Abu Ja'far berkata: pendapat yang paling tepat adalal yang
mengatakan bchwa maksud firman Allah  Eg=}{ :i££  -3£> c3{ "Cha7»g

ycmg  memeg¢#g  i.4z7fa#   »z.haA"  adalch  suani.   Karena  para  ulania
sepakat  bahwa wali  gadis  atau janda, jika membebaskan  suami  dari
mahamya  sebelum  menceraikannya  atau  memaafl{annya,  mcka  ia
dianggap  batal  dan  tidck  sah,  dan  bchwa  mahamya  tetap  menjadi
haknya sebagaimana sebelum dibebaskan olehnya. Alasan lain, bahwa

para  ulana  sepakat  bahwa  wali  perempuan jika  memberikan  uang
milik  perempuan  kepada  suani  yang  menceraikannya  setelah  talak
ketiga bukan karena pemaafan atas mahar yang wajib dibayar bahwa

pemberiannya  dianggap  tidak  sah,  di  mana  mereka  sepckat  bahwa
mahar  istri  adalah  termasuk  harta  bendanya,  maka  hukumnya  sama
seperti seluruh hartanya.

Alasan  lain  adalch  para ulama sepckat baliwa  anak  laki-laki

paman dari gadis dan anak laki-laki saudara laki-1akinya dari ayah dan
ibunya  adalch  termasuk  para  walinya,  dan  jika  sebagian  mereka
memaaflcan   pemberian   hartanya   kepada   suaminya   sebelum   atau
sesudah menggaulinya, mcka pemberian manfiiya dianggap batal dan
tidck sah, dan hak wanita tetap paten, demikian juga pemaafan semua
wali,    baik    bapak,    kakek    atau    paman;    karena    Allah    tidak
mengkhususkan  pemegang  ikatan  pemikahan  tertentu  jika  mereka
dianggap orang yang boleh menentukan diri dan hartanya. Dan kami
katakan  kapada orang  yang  enggan menerima pendapat  kami,  yang
menganggap   bchwa   yang   dinaksud   dengan   pemegang   ikatan
pemikchan adalah wali perempuan; adakah pendapat itu terlapas dari
salah satu antara dua hal, jika menurut anda bahwa pemegang ikatan

447    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445) dan Baihaqi dalam S«nan K"brt7 (7/751).
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pemikahan adalah wali, entah ia seluruh wali yang boleh menikahkan
perempuan  atau  ia hanya  sebagian wali  saja?  Tidak  ada jalan keluar
dari dua hal ini.

Jika  ia  mengatakan,  bahwa  hal  itu  demikian  adanya,  maka
kami katakan:  Lalu mana yang menyimpang dari pendapatku. Jika ia
menjawab:    Setiap   wali   boleh   menikahkan   wanita   yang   dalam
tanggungannya. Kami bertanya: bolehkah orang yang memerdekakan
budaknya menikahkannya dengan izinnya setelah memerdekakannya?

jika  ia  menjawab;   Boleh,  maka  kami  bertanya  lagi:   Bolehkah  ia
memaaflcan   suaminya   dari   mahamya   setelah   ia   menceritakarmya
sebelum digauli? jika ia menjawab: Boleh, berarti ia telah keluar dari
ijma', dan jika ia menjawab: Tidak, kami bertanya: Kenapa tidak, apa

yang melarangnya,  bukankch  ia  adalch wali  yang memegang  ikatan
pemikahannya? Kemudian kami balik bertanya, apa perbedaan antara
dia dengan wali yang lain? jika ia menunjuk kepada sebagian mereka,
kami  bertanya;  apa  dalilnya,  dan  ia  tidak  clan  menemukan  dalil
kecuali menerima kebenaran pendapat kami.

Jika   ada  yang  menyan8kal   bahwa  jika  wanita  diceraikan
suaminya batallah pemegang ikatan pemikaharmya,  sementara Allah
hanya memperbolehkan pemaafan bagi pemegang ikatan pemikahan
wanita yang diceraikan, maka diketahui bchwa yang dimaksud adalah
selain   suami,   dan   benarlah   pendapat   yang   mengatakan   bahwa

pemaafan hanya  di  tangan  wali  yang memegang  ikatan pemikahan.
Kami `katckan bahwa ini adalah sangkalan yang salch, karena firman-
Nya  edy:)€±!i\  ±.'iiL   .9±> GS   .\!is£. j^  "Atau  dimaq!f F?¥  ?.Ieh  oran<g. y?ng,
memega»gz.hafo#»z'haA"maknanyaadalah:efe]S}{:ii;-!,+;>cj€}`Ti|S¥Ji
ditambahkannya  aJz/ /am  pada kata  cl£J`  adalah  sebagai  ganti  dari
mengz.dAa/aAkan kepada dAamz.r Aa, seperti fiman Allah:   6, '±=!:i i§
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t£3.u-i maknanya:  olj`l.  gA  a+`  ®P,  dan  saperti  kata  Nabighah  bani
Dzibyan448 da|am syaimya:

449  .+ji:,i ,:; firfyi'j Lr\£ll :r   #   rA:bj. all \+Jar+. ;J' it=' +;J'

Maknanya:  +j'jf j±j. r{+th>ij. Dan masih banyak lagi bukti

yang lain.

Jadi,   yang  dimaksud   dengan  pemegang  ikatan   pemikahan
adalah    suami,    bukan    wali.    Suamilah    yang    memegang    ikatan

pemikahan   dalam   segala  kondisi,  baik   sebelum  maupun   sesudah
perceraian, karena makna ayat adalah:  e]feJ{ :ifi -j£>cjt ijifj ''Afa«
dimaafkan  oleh  orang  yang  memegang  ihatan  nikah".  ]aidi  yang
dimaksud bukan wali perempuan, karena wali perempuan tidak berhak
memegang  ikatan  pemikahannya  tanpa  seizinnya  kecuali  ketika  ia
masih kecil, di mana ketika itu tidak ada yang berhak melakukan akad

pemikahan   kecuali    walinya,    menurut    sejumlch   pendapat    yang
mengatakan    bahwa    yang    dimaksud    dengan    pemegang    ikatan

pemikahan adalah wali.

Selanjutnya,  Allah  menggunakan  kiasan  dalam  fiman-Nya:

±#£:;€,±##¥ul£±#;#3mfej„¥efi6{„#%,¥r#r:9:„
sebelum  kamu  bercampur  dengan  mereha,  padahal  sesungguhnya
kamu  sudah  menentuhan  maharnya,  maha  bayarlah  seperdua  dari
mahar yang  telah  kamu  tentukan itu,  kecuali jika  isteri-isterimu itu
memaafkan atau dimaaflran oleh orang yang memegang ihatan nihah"
dari  menyebut  wanita  yang  telah  disebutkan  pada  ayat  sebelumnya

448   Nabighah Bani Dzibyan yaitu Ziyad bin Mu'awiyali bin Dhabub Adz-Dzibyani,

julukarmya Abu Umamah dan gelamya Nabighah, ia digelari demikian karena
keunggulannya dalam membuat syair, lihat biografinya dalam Dz.wan hal 5.

449   Bait ini terdapat dalam D|.wa# dalam qasidah yang sangat masyhur dengan judul

tJ e3lf dalam qasidah tersebut ia memuji Amr bin AI Harits ketika melarikan
diri ke Syam dan domisili di sana.
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y=e`„mbay#;Fg\t,fftk:A;:#j§ha€faz.:;T,#:nkceraa:kaan.ks::r:u.::tae:.

halian  sebelum  kalian  bercampur  dengan  mereka"  (Qs.  AI Balryarch

[2]: 236) di mana anak kecil tidak disebut S\-akan tetapi disebut
¢j`jr ji l.JL., karena kata SLJ` dalam bahasa Arab berarti kumpulan
nana  perempuan,  dan  orang  Arab  tidak  menyebut  anak  perempuan
kecil dengan mama S\- sebagaimana tidak menyebut anak laki-1aki
kecil dengan nana Ji+j. dan jika demikian, di mana firman Allah:  i

edy:k€}j\:®'ii=c9f=,u;S.\SS."Ataudimaofkanolehorangyangmemegang
I.ka/a# #i.Ac!fa " menurut pendapat tadi adalah wali, sementara namanya
wali ia tidaklah berhak atas harta anck yang ada dalam tanggungannya
kecuali    karena    ia   masih    kecil    atau    bodoh,    sedangkan    Allah
mengkhususkan pembicaraan dalam dua ayat tersebut adalah tentang
wanita  yang   dicerai,   dan  menetapkan  haknya  untuk  memberikan

pemaafan sebagaimana firman-Nya:  <j:€ ®i -Y€! 'Kecwaft./.I.k¢ is/erz.-
z`sferz'mzt  i./" memaa#cz»" mcka diketahuilch dari  ayat ini bchwa yang
dimaksud  dalam  dua  ayat  di  atas  adalch  semua  perempuan,  bukan
sebagian  saja,  karena  seperti  diketahui  bchwa  pemberian  maaf dari
orang  yang  mengatur  hartanya  dianggap  tidak  sah.  Jika  demikian,
mcka nyatalah bahwa pendapat yang membedakan antara hukum satu
wali perempuan dengan wali perempuan yang lain adalah tidak benar.

Penakwi]an  firman  A]]ah:  €J:iL   <jj{   lJ;=   olj  /I)¢»
pem@afan kamu itu lebih dekat kepada takwa)

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai
siapa yang dimaksud oleh  firman Allah  {5;i£}},  ±ji  {'j;5  ®ij  ''Da#
pemaofan  hamu  itu  lebih  dehat  kepada  takwa".  Schaiglan  "eleka
mengatakan:  yaitu lcki-laki dan perempuan.  Seperti dijelaskan dalam
riwayat berikut:
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5344.    Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada karni,  ia berkata:  aku mendengar Ibnu
Juraij menceritakan dari Atha` bin Abi Rabbuh, dari Ibnu Abbas,
ia menafsirkan firman Allah u;i£\), {jji (~j:5 ®ij ''Da# pemaa/¢#
kamu  itu  lebih  dehat  kepada  takwa"  ±a  berkata..  yang  paring
dekat kepada ketaqwaan yaitu orang yang memaafl{an.450

5345.  Ibnu AI Barqi menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Amr bin
Abi  Salmah  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa'id  bin  Abdul
Aziz,  ia berkata:  aku  mendengar penafsiran  firman  Allah    ®ij
:;:if e :;Sf (-i:i "Dan pemaaf ;an kamu itu lebih dehat kepada
/ah^;a " ia berkata: mereka semua saling memaafkan.45'

Jadi, penakwilan  ayat menurut pendapat  ini  adalah:  hendaknya
sebagian kalian memaafltan\ apa yang menjadi halmya atas orang
lain berupa mahar sebelum perceraian, dan itulah perilalku yang
lebih mendekatkannya kepada ketakwaan.

Sebagian  yang  lain mengatakan:  bahwa yang dimaksud adalah
suami   istri   yang   dicerai.   Seperti   dijelaskan   dalan   riwayat
berikut:

5346.   Ibnu  Humaid  `menceritakan  kapada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritckan  kapada  kami,  dari  Mughirch,   dari   Asy-Syarbi,
tentang firman Allah €i;i£}}, {.{ji (~jjS eij ''Da# pema¢/a» hamw
i./«  /ebz.A  deAtzf  Aepczdcz  /ahi;a"  dan  memberikan  maaf  adalah
lebih mendekatkan kepada ketckwaan.452

Jadi  menurut mereka penakwilannya  adalah:  Hendcklch kalian
memberikan maaf wchai para suami yang menceraikan istrinya,
tinggalkan mchar yang menjadi  hck kalian untuk mereka atau

45°   |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
45'    Tidak kami tcmukan atsor ini dengan sanadnya dari Sa'id bin Abdul Aziz dalam

refereusi kami, dan lihat zed 4/ A/asf.r karys lbnu Jauzi ( I/281 ).
452   Mawardi dalam 4n-IVzifa/ w A/  U)rm  (I/307) dan lbnu Jauri dalam Zed A/

Was,.r(I/28l).
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sempumakan  ia  jika  belum   kalian  tunaikan  pembayarannya,

yang demikian itu lebih mendekatkan kalian kepada ketakwaan.

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  paling  benar  menurut
kami   adalah   pendapat   Ibnu   Abbas,   bahwa  maknanya:   hendaklah
kalian `saling memaafl(an wahai para suami  istri  setelah bexpisah atas
apa -A-`yang  menjadi   hak  kalian,   yaitu  merelakan   apa  yang  menj.adi
hckr}ya   jika    masih    tersisa,    dan    menyempumakan   jika    belum
ditun;ikan,   yang   demikian   itu   lebih   mendekatkan   diri   kepada
ketakwaan.

Jika ada yang berkata: manckah sikap yang dapat mendekatkan
diri kepada ketakwaan dalam memberikan` maaf?

`  Jawabarmya:   bahwa   yang   dapat   mendekatkan   diri   kepada

ketakwaan  adalch  sikap  bersegera  dalam memberi  maaf,  dan  segera
menyambut  ajakan  Allah  untuk  saling memaaflcan.  Perilaku  ini jika
dilakukan    karena    mengharap     ridha    Allah     dan     semata-mata
mendahulukan seruan-Nya daripada mengikuti hawa nafsunya, dapat
mendekatkan diri kepada ketakwaan.

Penakwilan firman Allah :  peg;jjENlj=i3Y~; /D¢» /.¢»g¢»/¢A
kamu melupakan keutamaan di arltara kamu)

Abu  Ja'far  berkata:  maknanya:  Dan janganlah  kalian  lupa
wahaif!sekalian manusia untuk menghargai keutanaan di antara kalian,
lalu ffi:'engabaikannya, akan tetapi hendaknya suami yang menceraikan
istri    yang    belum    digaulinya    bermurch    hati    terhadapnya    dan
menyempumakan `   selunin    mchamya    jika    belum    memberikan
seluruhnya,  dan jika telah memberikan seluruhnya maka hendaknya
memberikan  maaf untuk  mengambil  haknya  dan  ia boleh  meminta
setengahnya.  Jika ia kikir dan  enggari Jkecuali  meminta  setengahnya
maka    hendaknya    istri    yang    diceraikan    bemurch    hati    dan
mehgembalikan seluruh 'inahar yang telah dianbilnya, dan jika belum
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mengambilnya  maka  hendaknya  memaafkarmya,  dan jika  keduanya
kikir dan enggan mengikuti  seruan Allah untuk bersikap murah hati,
maka istri berhak mendapatkan setengah mahar yang telah ditetapkan
dalam   akad   nikah,   dan   bagi   suami   setengah   sisanya.   Demikian
maknanya seperti dijelaskan dalam beberapa riwayat berikut:

5347. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abu
Nu'aim  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  Abi  Dzi`b
menceritakan  kepada  kami  dari  Sa'id  bin  Jubair  bin  Muth'im,
dari  bapaknya  Jubair:  bahwa  ia pemah  menemui  Sa'd bin  Abi
Waqqash, 1alu menawarkan putrinya untuk dinikahi maka ia pun
menikahinya.      Ketika      keluar      ia      menceraikannya,      dan
mengirimkan mahar kepadanya. Ia berkata: ia ditanya: atas dasar
apa  engkau  menikahinya?   Ia  menjawab:   ia  menawarkannya
kepadaku, dan aku enggan menolaknya.  Ia ditanya:  1alu kenapa
engkau mengirimkan mahar? Ia menjawab:  1alu manakali sikap
murah hati?.453

5348.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  Abi
Zaidali  menceritakan  kepada  kami  dari  Warqa`  dari  Ibnu  Abi
Najih dari Mujahid tentang fiman Allah jJ#ifi#Y,j,,Da"
janganlah  kamu  melupakan  keutamaan  di  antara  hamu"  ia.
berkata:   yaitu   suami   menyempumakan   mahamya   atau   istri
merelakan setengahnya.454

5349.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami dari  Isa dari Ibnu Abi Najih
dari  Mujahid  tentang  firman  Allah i#i i# y,j ,,Da„
janganlah  kamu  melupakan  keutamaan  di  antara  ha:mu"  ia.

453    |bnu Athiyah dalam A/ Mw#am.r A/ Wa/.I.z ( I/32l).
454   |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/446).
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berkata:   yaitu   suani   menyempumakan   mahamya   atau   istri
merelakan setengalhaya.455

5350.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifch    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
riwayat yang sama.456

5351.   Sufyan   bin   Waki'   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
bapakku menceritakan kepadaku dari  Sufyan dari Al-Laits  dari
Mujahid tentang firman Allah 5ffl\\ft4;"Danjanganlah
kamu melupahan keutamaan di antara hamu" rna.ksndnyii dalam
hal mahar dan yang |airmya.457

5352.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kani,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritckan  kepada  kami  dari  bapaknya  dari  Rabi'  tentang
firman  Allah

'SjH^   `}:i3   q;  "Dan  janganlah  hamu

melupahan   keutamaan   di   antara   hamu"   .ia,   berkata...   a,gar
keduanyasalingberlapangdadadanberlemch|embut.458

5353. Bisyr bin Mu'adz menceritckan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin   Zurai'    menceritakan   kepada   kani,    ia   berkata:    Sa'id
menceritakan kepada_kami,  dari  Qatadah tentang  firman  Allah

# 6J# tl, -fit  6; §jH\ \3:i3 i; "Dan janganlah kamu
melupahan  keutamaan  di  antara  kamu.   Sesungguhnya  Allah
Maha  melihat  segala  apa  yang  hamu  kerjahan" balTNIa.  AIidh'menyeru  kalian  pada  kebaikan  dan  menganjurkan  kalian  agar

bemurah hati.459

455   Abdunazzaq dalam MwsAa##a/(6/284) dan Baghawi dalam "a'aJ!.in ,4f-ra"zz./

(I/220).456   Lihat footnote sebelumnya.
457    |bnu Athiyah dalam A/ "wAam.r AJ wajl.z (1/322).
458   |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/446).
459    As_Suyuthi da|am4d-Dwrr AJ MaHtswr (1/700).
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5354.  Yahya bin  Abi  Thalib  menceritckan  kepada kami,  ia berkata:
Yazid    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Juwaibir
memberitahukan   kepada   kami,   dari   Adh-Dhahhak   tentang
firman   Allah 5ffl^   .\3:ii   q3  "Dan  janganlah   kamu
melupahan keutamaan di antara kamu" iaL be{kato:. wanita yzmg
diceraikan   suaminya   sebelum   digauli   dan   telch   diberikan
mchamya, maka istri berhak mendapatkan setengch mal]ar, lalu
Allah    memerintahkan    agar    suami    memberikan    bagiannya
kepadanya,  dan  jika  sudi  memberikan  secara  utuh  (itu  lebih
baik), itulah yang dimaksud dengan firman Allah  Jifii i;:i3 Y'j

"Dan janganlah  hamu  melupahan  keutamaan  di  antara

hamu",460

5355.  Musa  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi   tentang  firman  Allah i#i  i#  y,j ,,Dan
janganlah  hamu melupahan keutamaan  di  antara  hamu" yawn
menganjurkan kepada keduanya (suami istri) agar tetap menjaga
hubungan baik.461

5356.  AI  Mutsanna menceritakan kapadaku,  ia berkata:  Hibban  bin
Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu AI Mubarak
memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Yahya bin Basysyar
memberitahukan  kepada  kanii,  baliwa  ia  mendengar  Ikrimah
menafsirkan  firman Allah 5ffi\ .\3rf q; "Dan janganlah

•  kamu  melupahan  keutamaan  di   antara  hamu"  bchwa,  yang

dimaksud  dengan  Jd£!`  yaitu  setengah  mahar,  dan  hen`daknya
istri merelckannya untuk suami atau walinya memaaflcannya.462

5357.   Yunus   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatckan

460    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/446).
461     Ibid.

462   Tidak kami temukan atsor ini dalam referensi kami.
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tentang firman Allah: 5}£ffl .\3:i3 43 "Dan janganlah kamu
melupahan    keutamaan    di    antara    kamu"   yawn   merctak;kan
Setengah mahar atau sebagiannya463.

5358.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kani,  ia berkata:  Mahran
menceritakan kepada kami,  dan Ali  menceritakan kepadaku,  ia
~:)berkata:  Zaid menceritckan kepada kami semuanya dari Sufyan:

'5:i iI.\3:i3q3 "Dan janganlah hamu melupakan keutamaan
I d!. d#Jczra!  k&mzf " ia berkata: Allah menganjurkan kepada kepada
salu  sina  lain  baik  dalani  masalch  ini  atau  masalah  lainnya,
hingga    kerelaan    istri    atas    maharrlya    dan    'suami    untuk
mehyempumakarmya.464

5359. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
memberitchukan'     kepada      kaini,      ia      berkata:      Juwaibir
memberitchukan keapda kami dari Adh-Dhahhck:  jjfi i;:i: Y'j

"Dan janganlah-karm  melupahan `keutamaan  di  antara

hamw " ia berkata`: kebaikan.465

5360.  Ibnu  AI  Barqi  menceritckan  keapda  kani,  ia  berkata:r  Amr
menceritckan kepada kami dari Sa'id, ia berkata: cku mendengar

penafsirah ayat berikut: Si=S``}=if$3 "Dan janganlah kamu
me/#;aha#  faewfclmc!a#  dz.  d#fara  kamw"  ia  berkata:  janganlah
kalianmelupakankebaikan.466

•+',;"Penakwila'nrirmanA]]ah:±+;6j==q'fi(6L/Scs«»ggwhJfJ7¢

A(Lah` Maha melihat segala apa yang kamu kerjakarfu

Abu  Ja'far  berkata:  maknanya:  sesungguhnya  Allah  Maha
Melihat atas apa yang kalian lakukan wchai manusia, yaitu apa yang

:Lu::tida::ITkdad#L=¥¥irn(a2%ro¥dalamreferensikami.
465    As.Suyuthi da|am Ad-Dwrr A/ Ma#tswr (1/700).
466   |bnu Katsir dalam Tafsir (2/341).
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dianj urkannya kepada kalian berupa saling memaaftan, bermurah hati
dan  berlapang  dada.   ££  (A4ofo¢  A4le/I.focz/),  maksudnya  mengetahui
segala    sesuatu,    bahkan    Dia    menghitungnya    hingga    membalas
kebaikan kalian dan keburukan kalian.

©©©

©€i=±:=,ri,iL*tist£S.i3j±±jfj+sl±jte;
•"Peltharcilcih segrlci shc[lcit(mt4), dan (Peljharalah) shcilcit

wusthci. Berdirilcih tmtwk A[lc[h (dc[lcm shalcitmtt) dengan
khusyu".

(Qs. AI Baqarah  [2]: 238)

Penakwilan firman Allah:   t|=!S.1 ;j££lfj +S£€lf J£
a=!== 6, .\:S;  (Peliharalah  segala  shalat(mu),  dan  (peliharalah)

shalat  wustha.  Berdirilah  untuk  Allah  (dalam  shalatmu)  dengan
khusyu)

..       Abu  Ja'far  berkata:  Yang  dimaksud  Allah  dengan  firman-
Nya ini adalah: Peliharalah shalat lima waktu kalian tepat pada waktu-
waktunya.   Jaga  dan   komitmenlah   terhadap   waktu-waktunya,   dan
demikian juga dengan shalat wws/fea. Apa yang kami katakan ini, telah
dikatakan  sebelumnya  oleh  para  ahli  tafsir.  Sebagaimana  dijelaskan
oleh riwayat-riwayat berikut:

5361.  AI  Mutsama menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ishaq bin
Hajjaj   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abu   zhahir
menceritakan  kepada  kami  dari  AI  A'masy  dari  Muslim  dari
Masruq  tentang  firman  Allah:   +SIS)f  j£ "Peliharalah

segcz/cz   sfecz/czf/mc{/"   ia   berkata:   memelihara   shalat,   menjaga
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Waktunya, dan tidak me|a|aikannya.467

5362.   Yahya  bin   lbrahim  AI   Mas'udi   menceritakan  kepadaku,   ia
berkata:  bapakku menceritakan kepada kami dari kakeknya dari
AI A'masy dari Muslim dari Masruq tentang ayat ini:   J£ {ja±:i

±`'sO\  "Peliharalah  segala  shalat(mu)"  iaL berkata...  mania.ga
shalat,  artinya:  shalat pada waktunya  dan  tidak  melalaikannya,
artinya: meninggalkan waktunya.468

Para  ahli  tafsir  berselisih  pendapat  tentang  penakwilan  shalat
wwsffocz,  sebagian  mereka  mengatakan:  bahwa  yang  dimakstld
dengan shalat wws/foa  adalah shalat Ashar.  Mereka berdalil  atas

pendapatnya ini dengan riwayat seperti berikut:

5363.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dan Ahmad bin
lshaq   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abu   Ahmad
seluruhnya   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sufyan
menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq dari Harits dari Ali ia
belie:+a:. S:£S\   -.,}j±Ji\3   "Dan    (peliharalah)    shalat   wustha"
maksudnya adalah sha|at Ashar.469

5364. Muhammad bin Ubaid AI Muharibi menceritakan kepada kami,
ia berkata:  Abul Ahwash menceritakan kepada kami,  dari  Abu
Ishaq, ia berkata:  orang yang telah mendengar dari lbnu Abbas
menceritckan kepada kami, ia berkata:   3jl£Jfj +jl±Jf J£
;i:;S\ "Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat
wwsffoc} '' maksudnya adalah shalat Ashar.470

5365. Abu Kuraib menceritckan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin
Salam   menceritckan   kapada   kani   dari   Abi   Hayyan   dari

467    |bnu Abdi| Barr dalam ramAid (23/295).
468    Baihaqi da|am sw"a# Kcibra (2/214) dari Sa'd bin Abi Waqqash.
469   |bnu Athiyah da|am AJ MWAaH|.r ,4/ Jyaj!.z (1/322) dan lbnu Jauri dalam Zbd A/

Masl.r(1/282).
470    Ibid.
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bapaknya dari Ali, ia berkata:  ¢£2j).i ;j££jfj ''Da# /pe/I.AczrczhafoJ
srfeo/¢j wwsJfoo " maksudnya adalah shalat Ashar.47]

5366.   Ya'qub   menceritakan   kepada   kani,   ia  berkata:   Ibnu  Ulya
menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Abu     Hayyan
menceritakan   kepada   kami   dari   bapaknya   dari   Ali   dengan
riwayat yang sama sepertinya.472

5367.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mush'ab
dari Ajlah menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq dari Harits,
ia  berkata:  Aku  mendengar  Ali  berkata:  shalat  w#sffocz  adalah
Shalat Ashar.473

5368.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hakam
menceritakan  kepada  kami  dari  Unbasah  dari  Abu  Ishaq  dari
Harits,   ia  berkata:   Aku   bertanya  kepada  Ali   tentang   shalat
WwsJ¢a: kemudian Ali menjawab: ia adalah Shalat Ashar.474

5369.    Muhammad    bin    Abdillch   bin    Abi    Hakam    AI    Mashri
menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu Zar'ah Wahbullch bin
Rasyid    menceritakan    kepada    kami:    Haiwah    bin    Syuraih
memberitahukan    kepada    kami,    ia    berkata:    Abu    Shakhr
memberitahukan   kepada   kami   bahwa   ia   mendengar   Abu
Mu'awiyah  AI  Bajli  dari  chli  Kufch  berkata:  saya  mendengar
Abu Shahba` AI Bakri berkata: Aku bertanya kepada Ali bin Abi
Thalib  tentang shalat wwsAfa?  Lalu  ia berkata:  ia adalah  Shalat
Ashar, dan shalat Ashar ini sangat menakjubkan bagi Sulaiman
bin Daud As.475

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Mawardi  dalam  ,4„-IVwhaf  wa  ,4J  Uyw#  (1/307)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam  A/
A4wAarri.r  A/  Wraj!.z  (1/322)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zbd A/ M¢sz.r  (1/282)  dan
Baghawidalam"a'a/I.mAf-ra#zi./(1/330).
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5370.  Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu
Ulayyah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Sulaiman  At-
Taimi memberitahukan kepada kami, dan Humaid bin Mas'adah
menceritakan    kepada    kani,    ia   berkata:    Bisyr    bin    Fadhl
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  At-Taimi  menceritakan
kepada kami dari Abi Shalih dari Abi Hurairah ia berkata:   i|jla±:i

:i:i:S\  -a,)j±Ji\3 "Dan  (peliharalah) shalat wustha" iidaliih shalat
Ashar476.

5371.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid   *
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan  kepada  kami  dari  Ma'mar  dari  Abdillah  bin
Utsman bin Jatsim dari  Ibnu Labibah dari Abi Hurairah:   {jii;:i

;i:{S\ -.,$4a)i\3 c;$4±i\ S "Peliharalah segala shalat(mu), dan
/pe/I.feo7.a/czfe/ sfrcz/cz/ w#sfAcz " ia berkata:  ingatlah ia adalah shalat
Ashar, ingatlah ia adalah sha|at Ashar.477

5372.   Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam  menceritakan
kepadaku,    ia    berkata:    Bapakku    dan    Syu'aib    bin    Malik
menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Yazid bin AI Had
dari   Ibnu   Syihab   dari   Salim  bin  Abdillah,   ia  berkata:   Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda:

3`e3 ati i:3 L#'65 ,i2ji :ie iicj *
"Barangsiapa  yang  tertinggal   shalat   Ashar  ia   seakan-akan

kehilangan keluarga dan hartanya" .

Ibnu    Umar    berpendapat,    bahwa    shalat    Ashar    memiliki

476   Baihaqi da|am S##a# (1/460) dari jalur yang berbeda-beda rna/¢i' dan mawqw/

Ibnu Athiyah dalam A/ "w4arrl.r A/ Wro/.I.z ( 1/322) dan Ibnu Jauzi dalam Zbd A/
"asi.r ( 1/282) dan Bag]rawi dalam "a 'a/I.in Af-ra#z!./ ( 1/330).

477    Mawardi  dalam  A»-IvefAaf  rm  A/  U)7z.»  (I/307)  dan  lbnu  Athiyah  dalam  A/

A4cfhawz.r A/  Pya/.I.z  (1/322)  dan  lbnu  Jauzi  dalam  zed .4/ Mas!.r  (1/282)  dan
BaghawidalamWa'a/i.in,4f-ra»zf./(I/330).
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keutamaan karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tersebut

yang menyatakan bahwa ia ada|ah sha|at Ashar.478

5373. Muhammad bin Abdul A'1a menceritakan kepadaku, ia berkata:
Mu'tamir menceritakan kepada kami  dari bapaknya,  ia berkata:
Abu   Shalih   menduga   dari   Abi   Hurairah,   ia  berkata:   shalat
WwsfAa adalah sha|at Ashar.479

5374. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab menceritakan kepadaku, ia
berkata: Pamanku Abdullah bin Wahab menceritakan kepadaku,
ia berkata: Amr bin Harits memberitahukan kepadaku dari lbnu
Syihab  dari  Salim  dari  bapaknya dari  Rasulullah  SAW  dengan
riwayat yang  sama sepertinya.  Ibnu  Syihab  berkata:  Ibnu umar
berpendapat shalat Ashar adalah shalat wsfo/a.480

5375.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:   Affan   bin   Muslim   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Hamam  menceritakan  kepada kami  dari  Qatadah  dari
Hasan dari Abi Sa'id AI Khudri ia berkata:  shalat wwsf¢o adalah
Shalat Ashar.481

5376.  Muhammad  bin  Ma'mar  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:
Ibnu Amir menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Muhammad bin
Abi   Hamid   menceritakan  kepada   kami   dari   Hamidah   anak

perempuan Abi Yunus pembantu Aisyah RA ia berkata: Aisyah
RA mewasiatkan barang-barangnya kepada kami, kemudian aku
mendapatkan   didalam   Mushaf  Aisyah   RA:   terdapat   firman
Allah:  t£S.i  3j{£Jfj  +j{fJi  Jf  ijfj:i   ''Pe/I.foara/aft sega/a
shalat(mu),  dan (peliharalah) shalat wustha" yalrfu shialat Alsha;I

478    Ahmad dalam M#s#ad (2/54,134,  145)  dan Baihaqi  dalam Sw#a#  (1/445) dan

Nasa`i dalam Sw#a# (1/238, 239).
479    Sa'id bin Manshur dalam sw#a" (2/902).
480    Abdunazzaq dalam MwsAcm"cz/( 1/576).
48]    Mawardi  dalam A#-IVwka/  wfl  A/  I/);##  (1/307)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam Zad i4/

jwosl.r(1/282).
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':pi;i ,i,.\}±; "Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan

khusyu.IA82

5377.  Sa'id bin Yahya AI Umawi menceritakan kepadaku, ia berkata:
bapakku   menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu   Juraij
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Abdul   Malik   bin
Abdurrahman   memberitalhukan   kepada   kami   bahwa   ibunya
ummu  Hamid  anck  perempuan  Abdurrahman bertanya  kepada
Aisyah    tentang    shalat    wushta,    ia    berkata:    dahulu    kami
membacanya dengan huruf pertama pada masa Rasulullah SAW:

S:4S\ -.,Jjz±li\3 €;!j4±i Jf .\JL±;= "Peliharalah segala shalat(mu).
dan (peliharalah) shalat wustha"

Abu  Ja'far  berkata:  ia  berkata:   adalah  shalat  Ashar,  dan
dirikanlah shalat dengan khusyu karena Allah SWT.483

5378.   Abbas  bin  Muhammad  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Hajjaj   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Juraij
berkata:    Abdul    Malik   bin    Abdurrahman   memberitahukan
kepadaku    dari    ibunya    Ummu    Hamid    anak    perempuan
Abdurrahman,  ia  bertanya  kepada  Aisyah  RA,  kemudian  ia
menyebutkan dengan riwayat yang sama sepertinya, kemudian ia
beak:ata;.  "Peliharalah  segala  shalat(mu),  (peliharalah)  shalat
Wustha, dan sha|at Ashar.N 484

5379.   Sufyan   bin   Waki'   menceritckan   kepada  kami,   ia   berkata:
bapakku menceritakan kapada kami  dari  Muhammad bin  Amr
Abu  Sahl  AI  Anshari  dari  Qasim bin Muhammad  dari  Aisych
tentang fiman Allah:  t*S.i ;j££jfj ''S#a/af i4;!¢sffo¢ " ia berkata:
ia adalch shalat Ashar.485

482    |bnu Athiyah dalam j4/ Mw4arri.r A"rajl.z (I/322).
483    Thahawi  da|am  Majma'  Zaw¢`id  Atsar  (1/172)  dan  Ibnu  Hazm  dalam  A/

Muhalla (4125]).
484    |bnu Awanah dalam wus#ad (I/295) dengan redaksi sepertinya.
485    |bnu Athiyah dalam AJ Wwharrl.r A/ Wajl.z (I/322).
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5380.    AI    Mutsanna   menceritakan   keadaku,    ia   berkata:    Hajjaj
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hammad  menceritakan
kepada   kami   dari   Hisyam   bin   Urwah   dari   bapalmya,   ia
mengatakan: di dalam mushaf Aisyah RA terdapat firman Allah:
"Peliharalah    segala    shalat(mu),    dan    (peliharalah)    shalat

wc/s/fecz '', yaitu sha|at Ashar486.

5381.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Waqi'
menceritakan  kepada  kami   dari   Daud  bin   Qais,   ia  berkata:
Abdullah bin Rafi'  pembantu  Ummu  Salamah berkata:  Ummu
Salamah   meminta   kepadaku   agar   aku   menuliskan   mushaf
untuknya,  dan  ia berkata: jika  engkau  sudah  sampai  pada  ayat
shalat,     maka     beritakanlah     kepadaku,     setelah     itu     aku
memberitahukannya  kepadamu:  Peliharalah  segala  shalat(mu),
dan (peliharalah) shalat wws/focz yaitu sha|at Ashar.487

5382.  Aku  diceritakan  dari  Umar,  ia  berkata:  Anaknya  Abi  Ja'far
menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya,  ia  berkata:  Hasan

Pemah berkata: Shalat wwsffea adalch sha|at Ashar.488

5383.   Muhammad  bin  Abdul  A'1a  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata: AI Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapaknya,
ia berkata:  Qatadah menceritakan kepada kami dari Abi Ayyub
dari   Aisyah   RA   ia   berkata:    Shalat   wws/Aa:    adalah   shalat
Ashar.489

5384.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Yahya  menceritckan  kepada  kami  dari  Sulaiman  At-
Taimi   dari   Qatadah   dari   Abi   Ayyub   dari   Aisyah   dengan

486    |bnu Hajar dalam FCI/A AJ Barl. (8/195).
487    Abdurrazzaq dalam MwsAama/(I/579)  dari Daud bin Qais  dari Abdullah bin

Raft.
488    |bnu Athiyah dalam j4/ Mw„arr|.r A/ Jy¢j!.z (1/322) dan Ibnu Jauri dalam Zczd ,4/

^4asl.r(1/282).
489    |bnu Abi syaibah dalam Mws*ama!/(2/246).
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periwayatan yang sana.49o

5385.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Hukkam
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Unbasah  menceritakan
kepada  kami   dari  AI  Mughirah  dari   lbrahim,   ia  berkata:   ia

pemah berkata: Shalat wwsfA¢: sha|at Ashar.49'

5386.   Aku   diceritakan   dari   Umar,   ia   berkata:   Anak   Abi   Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi', ia berkata:
ia meriwayatkan kepada kani dari Ali bin Abi Thalib ia berkata:
Shalat wc4sffocH adalch sha|at Ashar.492

5387.   Ya'qub  bin  Ibrchim  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:
Hasyim menceritakan kepada kami dari Abi Basysyar dari Salim
dari  Sa'id  bin  Khabir,  ia berkata:  Shalat  wws/fecz  adalah:  Shalat
Ashar.493

5388.    Ya'qub    menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Hasyim
menceritakan  kepada  kami  dari  Abi  Basysyar  dari  Salim  dari
Hafshah  bahwa  ia  memerintahkan  seseorang  menulis  mushaf
untuknya. Kemudian ia berkata: apabila anda telah sampai pada
tempat ini beritakanlah kepadaku, ketika tulisannya telah sampai

pada ayat:  t£+S.i 3j{£Jfj +j{f)i Jf iJi;:i  "Pe/I.foara/czfo sear/a
shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha" ia,berkata... Tulislth
'Shalat Ashar..494

5389.  AI Mutsarma menceritakan kepada kami, ia berkata:  Hajjaj bin
Manhal  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hammad  bin
Salamch menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Ubaidillah bin

490    Lihat atsar sebelumnya.
49'    |bnu Athiyah dalam j4/ M#Aarr[.r ,4J  W/ajl.z (1/322) dan lbnu Jauri dalam Zc[d A/

Ma!sz.r(1/282)danBaghawidalamWa'a/I.mAt-raHzz.J(1/330).
492    Mawardi  dalam  ,4#-IVwfaf  wa  ,4/  Uyw"  (1/307)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam  A/

M"ftarrz.r ,4J  Wajl.z  (1/322)  dan  lbnu  Jauri  dalam Zad A/ Masl.r  (1/282)  dan
Baghawi dalam Ma'a/I.in Ar-ra#zl./ ( I/330).

493    mnu ]auzi dalam zbd,4/Was}.r (I/282).
494   Abdurrazzaq dalam A/ws*a##a/( I /578).
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Umar memberitahukan kepada kami dari Nafi' dari Hafshah istri
Nabi SAW bahwa ia berkata kepada penulis mushafiiya: apabila
anda telch sampai pada pembahasan wcktu-waktu shalat, maka
beritahukanlah  kepadaku  sehingga  cku  dapat  memberitahukan
kepadamu  apa  yang pemah  aku  dengar dari  Rasulullah  SAW.
Ketika   penulis    mushaf   memberitahukan    kepada    Hafshah,
Hafshah  berkata  kepadanya:  Tulislch,  cku  pemch  mendengar
Raswhullah SA;W bersab;boa,..  "Peliharalah segala shalat(mu), dan

(Peliharalah) shalat wustha ia adalah sha|at Ashar.'H9S

5390.  AI Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata:  Hajjaj  bin AI
Minhal    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Hammad
menceritckan  kepada kami  dari  Ashim bin  Bahdalah  dari  Zarr
bin   Hubaisy   ia   mengatckan:    Shalat   14;cfsfAa    adalah   shalat
Ashar.496

5391.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami  dari  Qatadch  tentang  firman  Allah:      i;

:S:SS\   -.,}j4Ji\;   €;{j4±i\  "Peliharalah  segala  shalat(rrou),  dan
rpe/I.#ara/aft/  sAcz/a/  wusffaa"  kami  pemah  membicarckannya
bchwa   shalat  i^/!tsfAa   adalah   shalat  Ashar  yang   sebelumnya
didahului   oleh  dua  waktu  shalat  (Shubuh  dan  Zhuhur)  dan
setelahnya juga ada dua wcktu shalat (Maghrib dan |sya).497

5392.  Abu  Kuraib  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hasyim
menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Jubair memberitahukan
kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah:   J£

:i:4S\   -.,$4a±i\1   €;S±±i\  "Peliharalah  segala  shalat(mu),  dan
/pe/I.Aarcz/aAJ  sAcz/af  wzfsfAcz "  ia  berkata:  mereka  diperintahkan

495     Ibid.
496    |bnu ]auri dalamzadA/"asl.r (1/282).
497    |bnu Jauzi dalam Zad 4/ "asi.r (I/282) dan Baghawi dalam Ma'a/I.in Af-ra#zl./

( I/330).

--,-------    i
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untuk  memelihara  seluruh  waktu  shalat,  ia  berkata:  khususnya
Shalat Ashar dan shalat lows/A¢, yaitu sha|at Ashar.498

5393:  Diceritakan  kepadcku  dari  AI  Husain  bin  AI  Fari,  ia berkata:
aku  perriah  mendengar  Abu  Mu'adz  berkata:  Ubaidullali  bin
Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata:  aku pemah
mendengar Adh-Dhalihak berkata tentang firman Allah:   ;jl±Jfj

jl+S.i ''Sftc[/a/ wwsfAa '' ia adalch sha|at Ashar.499

5394.  Diceritakan kepadaku dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi', ia berkata:
diriwayatkan  kepada  kami  dari  Ali  bin  Abi  Thalib  ia  berkata:
Shalat wws/frcz adalah shalat Ashar.500

5395.   'Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     pananku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   bapakku   menceritakan
kepadaku dari bapakknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:

±`'fj±}J\   S  .\S=±;i  "Peliharalah  segala  shalat(mu)"  ±a.  aldalah
shalat  lima  waktu,  dan  tentang  firman  Allah   ¢£+S.i   3jl±jfj
''Sfaa/a/ w«sfAa '' ia adalch shalat Ashar.Sot

5396.   Ahmad   bin   Ishaq   AI   Ahwazi   menceritakan   kepadaku,   ia
berkata:  Abu  Ahmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:

Qais menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Zurrain bin
Ubaid  dari  Ibnu  Abbas,  ia berkata:  cku mendengar ia berkata:

t&S'i ;Jfa'j +cat J£ " Peliharalah segala shalat(mu) ,

dczH  /pe/I.foara/afoJ sfta/af wwsffaa " ia berkata:  maksudnya adalah
Shalat Ashar.502

498   |bnu ]auri da|am zbd.4J "asl.r (1/282).
499    |bnu Abi syaibah dalam Musharmaf (2/245).
500    Ibnu Athiyah dalam AJ "wAa„I.r ,4J Wa/.jz (I/322) dan Ibnu Jauri dalam Zird A/

Masl.r(1/282).
Sol    |bnu Jauzi dalam zbd,4/Masl.r (1/282).
5°2    |bnu Athiyah dalam j4/ WwAam.r A/ Wa/.I.z (1/322) dan Ibnu Jauri dalam Zad j4/

Afasz.r(1/282)danAs-Suyuthidalami4d-Dz"A/Wa»ts«r(1/727).
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5397.  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Israil
menceritakan   kepada   kami   dari   Tsuwair   dari   Mujahid,   ia
berkata: shalat wws/fecz adalah sha|at Ashar.503

5398. Yahya bin Abi Thalib menceritckan kepadaku, ia berkata: Yazid
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Jubair   memberitahukan
kepadaku  dari  Adh-Dhahhak,  ia  berkata:  shalat  wws/foa  adalah
Shalat Ashar. 504

5399.  Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abu
Naiim  menceritakan  kepada  kami,  Israil  menceritakan  kepada
kami  dari  Abu  Ishaq  dari  Zurrain  bin  Abiid,  ia  berkata:  Aku
mendengar Ibnu Abbas, ia berkata: ia adalah shalat Ashar.505

5400. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu
Adi  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Isma'il  bin  Muslim
memberitahukan kepada kami  dari  AI  Hasan  dari  Samrah  dari
Nabi SAW berkata Shalat 14/wsffoa adalah shalat Ashar.506

5401.  Ibnu  Basysyar menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Wchab
bin   Jarir   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   bapakku
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  aku  pemah  mendengar

-    Yahya  bin  Ayyub  berbicara  dari  Yazid  bin  Abi  Habib  dari

Marralh bin Mukhamir dari Sa'id bin AI Hakam, ia berkata:  aku
mendengar  Abu  Ayyub  berkata:   shalat  wustha  adalah  shalat
Ashar.507

5402. Ibnu Sufyan menceritckan kepada kami, ia berkata: Abi Ashim
menceritckan kepada kami  dari  AI  Mubarak dari  AI  Hasan,  ia

As-Suy\ithi dalam Ad-Durr AI Mantsur (\n28).
Ibnu Abi Syaibah dalam MwsAa##a/(2/245).
Ibnu Jauzi dalam Zad 44/ A4dsl.r ( I /282).
Tirmidzi  dalam  Sw7®a#  bab  Tafsir  Qur`an  (2983)  dan  ia  mengatakan  hadits
hasan shdhih.

507    |bnu Jauzi dalam Zad A/ Masl.r (I/282) dan Baghawi+dalam Ma'a/J.in 4/-ranez./

(,/330).



Swrah AI BaqaraJi

berkata: shalat wws/Acz adalah shalat Ashar.508

5403.  Muhammad  bin  Ma'mar` menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Abu  Amir  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Muhammad
menceritakan   kepada   kami,   maksudnya   Ibnu   Thalhah   dari
Zubaid  dari  Marrah  dari  Abdullah,  ia berkata:  Orang  musyrik
menyibukkan    Rasulullch    dari   Lshalat   Ashar   sampai    langit
menguning  dan  memerah  (mendekati  waktu  Maghrib),  maka
beliau bersabda:

.i;i` *;jj *i3ii 2ii fe tj2L}®i 3S\j]\ ;i Lfj{i:i
"Mereka  telah  menyibukkan  kami  dari  shalat  wustha  (Ashar),

semoga Allah SWT memenuhi perut dan kuburan mereka dengan

apinerakaN.sog

5404.   Ahmad  bin   Sanan   AI   Wasithi   menceritakan  kepadaku,   ia
berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad  bin  Thalhah  memberitahukan  kepada  kami  dari
Zubaid  dari  Marrch  dari  Abdullch  dari  Nabi   SAW  dengan
riwayat  yang  sana,  bahkan  ia  berkata:   "Demz.  4//czfo  rwmafe-
rumah    dan    kuburan    mereka   penuh    dengan    apt   rieraka
sebagaimana mereka menyibukkan kita dart shalat wustha yaitu
Shalat Ashar."6\°

5405.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  dan  Muhammad  bin  Basysyar
menceritakan kepada kami, keduanya berkata:  Muhammad bin
Ja'far    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Syu'bah
menceritakan kapada kani,  ia berkata:  aku pemch mendengar

Qatadch memberitakan dari Abi Hasan dari Ubaidah As Salmani

508    |bnu Athiyah dalan AJ "wharri.r A/ Waji.z (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam Zad i4/

Masir(\128Z).
5°9   Muslim dalam bab Masjid dan telxpat-tempat shalat (206) dari Aun bin Salam

dari Muhammad bin Thalhah dari Zubaid dari Mumh dari Abdullah.
510     Ibid.
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dari   Ali,   ia   berkata:   pada   perang   Ahzab   Rasulullah   SAW
bersatoitode;.  "Mereka  telah menyibukhan kami  dart shalat wustha
sampai   mendehat  waktu   Maghrib,   semoga   Allah   memenuhi
kuburan  dan  rumah-rumah  mereha  dengan  apt  neraka  -a:kzrNI
memenuhi  perut-perut  mereha  dengan  api  neraka".  Syu:bah;h
ragu-raguantarakataperutdanrumch.5''

5406.    Ibnu    Basysyar    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Sufyan
menceritakan kepada kami dari Ashim dari Zarr, ia berkata: aku

pemah berkata kepada Ubaidah As-Salmani: tanyckanlah kepada
Ali   bin   Abi   Thalib   tentang   shalat   wwsA/a?   Kemudian   ia
menanyakan  kepada  Ali  bin  Abi  Thalib,  1alu  Ali  menjawab:
dahulu  kami  menganggap  shalat  wusfAa  adalah  shalat  Shubuh
atau   shalat   fajar,   sampai   aku   mendengar   Rasulullah   SAW
bersabda  pada   hari   peperangan:   "A4lere*cz   fe/czfo   me#};I.bw4*cz#

hami   dart  shalat  wustha  yaitu  shalat  Ashar,   semoga  Allah
memenuhi kuburan dan perut mereha dengan apt neraka."5"

5407.    Ibnu    Basysyar    menceritakan   kepada    kami,    ia   berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Sufyan
menceritakan kepada kami dari AI A'masy dari Abi Adh-Dhuha
dari  Syatir bin Syckal dari Ali,  ia berkata:  Pada perang Ahzab
mereka   menyibukkan   kami   dari   shalat   Ashar,   sampai   cku
mendengar     Rasulullah     SAW     bersabda:      ''"ereha     fe/czfo
menyibukkan  kami  dart  shalat  wushta  shalat  Ashar,  semoga
Allah memenuhi kuburan dan rumah-ramah mereka dengan apt

5„    Ibid(203).
5'2    Baihaqi  dalam Sw#a# Kwbra  (1/460)  dari jalur lain dari  Sufyan,  dan Ibqu Abi

Hatim  dalam Tafsir  (2/448)  dan AbdulTazzaq  dalam A4wstia##a/ (1/576)  dari
Tsauri dari Ashim dari Zirr bin Hubaisy.
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neraha, atau memenuhi perut mereka dengan apt neraka.5"

5408.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Syu'bah inenceritakan kepad kani dari AI Hakam dari
Ychya bin' AI  Jazzar dari  Ali  dari  Nabi  SAW  ia berkata:  pada

perang Ahzab di sebuah c61ali di antara celah-celah parit, beliau
bersato;tode:.  "mereka  telah  menyibukhan  hami  dart  shalat wushta
sampai  matahari  tenggelam,  semoga  Allah  memenuhi  kuburan
dan  rumah-rumah  mereha  dengan  apt  neraka,  atau  memenuhi

perut dan rumah-rumah mereha dengan api neraka."5"

5409.  Abu  As-Sa`ib  dan  Sa'id  bin  Namir  menceritckan  kepadaku,
keduanya berkata:  Abu  Mu'awiyah  menceritakan  kepada kami
dari  AI  A'masy dari  Muslim  dari  Syatir bin  Syakal  dari  All  ia
berkata, Rasulullah SAW bersabda:  ''"ereka fe/crfo meH)#.bwkha#
kami   dart   shalat  wushta  yai;u   shalat   Ashar,   semoga  Allah
memenuhi   kuburan   dan   rumah-rumah   mereha   dengan   apt
#eraha'',  kemudian beliau  shalat  Ashar  di  antara Maghrib  dan
Isya.515

5410.  AI  Husain bin  Ali  Ash-Shada`i  menceritakan kepada kami,  ia
berkata:  Ali  bin Asyim menceritakan kepada kami  dari  Khalid
dari Muhanimad bin Sirin dari Ubaidch As-Salmani dari Ali, ia
berkata:  pada  perang  Khandak  Rasulullah  SAW  belum  shalat
Ashar    melainkan    setelah    matahari    tenggelan,    kemudian
bersabda:

cl j2i~}i ;;\=n u; i~# I;L` *-~ji;i *fjE &\ €dr *' e

5t3   Ahmad dalam.M#s»ad (1/126) dari Abdurrahman bin mahdi dari  Sufyan, dari

Abdunazzaq (.1/146) dan Baihaqi (1/460) dari jalur Muhammad bin Syurahbil
bin Ja'syam dari Sufyan.

5]4   Muslim dalam bab Masjid dan telxpat-tempat shalat (204).
5i5    mid(2o5).
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ife, O.:i
"Apa yang mereka  lahahan,  semoga Allah  memenuhi  hati  dan

rumah-rumah  mereha  dengan  api  neraka karena  mereka telah
menghalangi   kami   dari   (menunaikan)   shalat   Ashar   hingga
matahari terbenam. M5\6

5411.  Zakaria bin  Yahya  Adh-Dharir menceritakan  kepada kami,  ia
berkata:  Ubaidillali  menceritakan  kepada  kami  dari  Israil  dari
Asyim  dari  Zarr,  ia  berkata:  Aku  dan  Ubaidah  As  Salmani
datang  menemui  Ali,  kemudian  aku  memerintahkan  Ubaidch
untuk bertanya kepadanya tentang shalat wws/foa, lalu ia berkata:
wahai Amirul mukminin apa yang dimaksud shalat wzts/Aa itu?
kemudian ia menjawab:  dchulu kami mengira shalat wushta itu
adalali    shalat    Shubuh,    ketika   kami    memerangi   penduduk
Khaibar,   kemudian  mereka  menyerang  kami  hingga  mereka
menyibukkan  kami  dari  shalat,  pada  saat  itu  matahari  sudah
mendekati terbenam, kemudian Rasulullah  SAW bersabda:  "ycz
Allah penuhilah hati orang~orang yang telah menyibukkan kami
dart  shalat wustha dan perut  mereha dengan  apt neraha atau

penuhilah hati mereka dengan api neraka", ±a. berkata... ketika itu
kami  bani  mengetahui  bahwa  shalat  Ashar  itu  adalah  shalat
Wushta.517

5412. Bisyr bin Mu'adz mencerit.QJ`an kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami dari Qatadah dari Abi Hasan AI Ahraj dari Ubaidah
As-Salmani  dari  Ali  bin  Abi  Thalib  bchwa  Nabi  SAW  pada

perang  Ahzato;to  berdoa;.  "Ya  Allah  pemhilah  hati  dan  rumah-

5t6    Bukhari dari jalur Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah

dari Ali, dalam bab Tafsir Qur`an(4533).
5`7    As-Suyuthi dalam Ad-D#„ t4/ "a#tswr (1/724) dan ada kerancuan padanya, di

nana  hadits  ini  tentang  perang  Khaibar  dan  ia  menyalahi  selumh  riwayat
sebelumnya dalam hal ini.
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rumah haum musyrikin dengan apt neraha sebagaimana mereha
telah   menyibukhan   hami-   atau   sebagaimana   mereha   telah
menahan hami dart menunaihan shalat wushta hingga matahari
terbenam.Nsl8

5413.   Sulaiman   bin   Abdul   Jabir   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Tsabit  bin  Muhammad  menceritakan  kepada kami,  ia
berkata:  Muhammad  bin  Thalhah  menceritakan  kepada  kami
dari  Zubaid  dari  Marrah  bin  Abi  Mas'ud,  ia  berkata:  kaum
musyrikin  menahan  Rasulullah., SAW  dari  menunaikan  shalat
Ashar    hingga    matahari    menguning    atau    memerah(waktu
Maghrib).   Lalu   Rasulullah   SAW   bersabda:    "Mere*c[   /e/c]A
menyibulkan  kami  dart  menunaikan  shalat  wushta,   semoga
Allah  memenuhi  rumah~rumah  dan  hati  mereka  dengan  api
neraka -  atau semoga Allah  memenuhi  hati. dan rumah-rumah
mereha dengan api neraka." S"

5414.  Muhammad  bin  Umarch  bin  AI  Asadi  menceritckan  kepada
kami, ia berkata:  Schal bin Amir menceritakan kepada kani, ia
berkata:   Malik   bin   Machul   menceritakan   kepada   kani,   ia
berkata: aku mendengar Thalhch, ia berkata: cku shalat bersama
Marrah dirumahnya, kemudian ia lupa - atau ia berkata: ia lalai-
kemudian  ia  berdiri  menceritckan  kepada  kami,  sungguh  aku
kagum mendengarkannya, ia berkata:  ketika perang Khandck -

perang   Ahzab-   Rasulullch   SAW   bersabda:    ''Sw#ggch   *clwm
Musyrikin  telah  menyibutkan  kami  dart  shalat  wustha  yaitu
shalat   Ashar,   semoga   Allah  memenuhi   perut   dan   kuburan
mereha dengan apt neraha." S2;0

5415. Ahmad bin Muni' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahhab  menceritckan  kapada  kami  dari  Ibnu  Atha`  dari  At-

5'8    Muslim dalam bab Masjid dan tempat shalat (203).
519    |bid (204).
52°   Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi kami.
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Taimi dari Abi Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah
SAW bersabda:

J4£, :ie ji}, :ie
"Shalat wustha itu adalah sha|at Ashar." 52\

5416.  Ali  bin  Muslim  At  Thusi  menceritakan  kepadaku,  ia berkata:
Ubbad bin AI  Awam  menceritakan kepada kami  dari  Hilal  bin
Khabbab  dari  Ikrimah  dari  Ibnu  Abbas,  ia berkata:  Rasulullah
keluar    rumal    pada    sebuah    peperangan    yang    diikutinya,
kemudian kaum musyrikin menahannya dari menunaikan shalat
Ashar hingga sore hari, kemudian Rasulullah SAW berdo'a:  "y¢
Allah  penuhilah  rumah-rmmah  dan  perut  mereka  dengan  apt
neraka  sebagaimana  mereka  telah  menahan  kami  dari  shalat
Wustha.NS2:2

5417. Musa bin Sahal Ar-Ramli menceritakan kepada kepada kami, ia
berkata:  Ishaq menceritakan kepada kami  dari Abdul Wahid AI
Mushili,  ia  berkata:  Khalid  bin  Abdullah  bin  Ibnu  Abi  Laila
menceritckan kepada kami dari Hckam dari Muqasim dari Ibnu
Abbas,   ia   berkata:   Pada   perang   Ahzab   Rasulullah   SAW
bersato;toda;. "Koum musyrikin telah menyibukkan kami dart shalat
wushta  hingga  matahari  terbenam,   semoga  Allah  memenuhi
kuburan dan rumah-rumah mereka dengan apt neraka."S23

5418.  AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  Amr bin Aun
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Khalid memberitahukan
kepada kami dari Ibnu Abi Laila dari Hakam dari Muqasim dari

52`    Baihaqi  dalam  S##a"   (1/460)   dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D#rr  j4/  Ma!#/swr

(1/726).522    Haitsami  dalam Mojma' Zaw¢`].d (I/390)  dan  ia  berkata:  disebutkan  oleh  As-

Suyuthi  dalam ,4d-Dwrr 4/ A4lcz#tswr  (1/725)  dan  dinisbatkan  kepada  Abd bin
Humaid dan Ibnu Jarir.

523    Ma|ik  dalam  Mwwaffe/Aa`  (1/139)  dari  Ali  dan  Ibnu  Abbas,  dan  As-Suyuthi

da.lam Ad-Durr AI Mantsur (1n25).
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Ibnu   Abbas,   ia  berkata:   pada   perang   Khandak   Nabi   SAW
disibukkan  dari   shalat  Ashar  hingga  matahari  terbenam,  1alu
behian bersab: der.  "Kaum musyrikin telah menyibukkan kami dart
shalat  wustha,  semoga  Allah  memenuhi  kuburan  dan  rumah-
rumah mereka dengan apt neraka atau memenuhi perut` mereka
dengan apt neraha.N524

5419.  AI  Mutsanna menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Sulaiman
bin  Ahmad  AI  Harsyi  AI  Wasithi,  ia  berkata:  AI  Walid  bin
Muslim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Shadaqah  bin
Khalid   memberitahukan   kepadaku,    ia   berkata:   Khalid   bin
Dahqan  menceritakan  kepadaku  dari   Khalid  bin   Sailan  dari
Kahil  bin  Harmalah,  ia berkata:  Abu  Hurairah  ditanya tentang
shalat  wztsffocz,  kemudian  ia  berkata:  Dalam  hal  ini  kami  telah
berselisih pendapat sebagaimana kalian juga berselisih pendapat,
ketika itu kami berada di halaman rumah Rasulullah SAW, dan
di antara kami ada seorang lelaki yang Shalih yaitu Abu Hisyam
bin Utbah bin Rabi'ch bin Abdu Syams, 1alu ia berkata: tentang
hal  ini  aku yang paling tabu dari kalian, kemudian ia meminta
izin   kepada   Rasulullah   SAW   untuk   bertemu,   tidak   lama
kemudian ia keluar dan menemui kami lalu berkata:  Rasulullch
SAW memberitahukan kepada kami bahwa shalat wushta adalah
Shalat Ashar. 525

5420.   AI  Husain  bin  Ali  Ash-Shada`i  menceritalkan  kepadaku,   ia
berkata:  bapakku  menceritakan  kepadaku,  dan  Ibnu  Ishaq  AI
Ahwazi  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Ahmad
menceritakan   kepada   kami,   keduanya   berkata:   Fudhail   bin
Masruq  menceritakan  kepada kami  dari  Syaqiq bin  Ugbah,  AI
Abdi dari Barra` bin Azib, ia berkata: Ayat ini turun:   j£ `jJ±±L

fa*)   -orhe)   9(i:all    "Peliharalah   segala   shalat(mu),   dan

524    As_Suyuthi dalam Ad-Dwrr j4/ Ma#tswr (1/725).
525    Hakim dalam Mws/adrak (3/638) dan Haitsami dalam M¢/ina' Z¢wa `I.d (1/309).

L------------
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/pe/I.Aczrcz/CZAJ  sAcz/cz/  .4sAczr"  ia  berkata:   pada  masa  Rasulullah
SAW kami telah membacanya demikian sebagaiman yang Allah
kehendaki,  kemudian  Allah  menghapusnya,  dan  menurunkan:

i3±5  ,d,  iL*';y' c£+S.i  ;jl£Jfj  +jlflt J£ "Peliharalah

segala  shalat(mu),  dan  (peliharalah)  shalat wustha.  Berdirilah
untuk   Allah   (dalam   shalatmu)   dengan   khusyu"   ia.  belkata...
seorang   lelaki   yang   bersama   Syaqiq   berkata:   maksud   kata
wwsf¢cz  dalam  ayat ini  adalah shalat Ashar,  ia mengatakan:  aku
telah  menceritakan  kepadamu  bagaimana  ayat  ini  diturunkan,
dan  bagaimana  Allah  menghapusnya,  hanya  Allah  saja  yang
Mcha Mengetahui.526

5421.  Humaid  bin  Masa'dah  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:
Yazid bin Zari', dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami,
ia berkata:  Muhammad bin Bckr dan Muhammad bin Abdullah
AI Anshari menceritakan kepada kami:  keduanya berkata:  Sa'id
bin  Abi  Urwah  menceritakan  kepada  kami  dan  Abu  Kuraib
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin Sulaiman dan
Muhammad bin Basysyar dan Abdullah bin Isma'il menceritakan
kepada kami  dari  Sa'id  dari  Bisyr dari  Qatadah  dari  AI  Hasan
dari  Samurah  dari Nabi  SAW, beliau bersabda:  ''S7!a/cz/ wwsfeJo
adalah shalat Ashar. "S2:]

5422.  Isham  bin  Ruwwad  bin  AI  Jarah  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:  Sa'id bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Qatadah
dari   AI   Hasan   dari   Samurah,   ia   berkata:   Rasulullah   SAW
memberitakan kepada kami, bahwa Shalat w/s/foa adalah shalat
Ashar.528

526    Muslim dari Ishaq bin Rahaweh dari Yahya bin Adam dari Marzuq dengannya,

bab Masjid dan tempat shalat (208) dan Baihaqi dalam Sw#o#  (1/459)  dan As-
SuyuthidalamAd-Dwrr,4/A4o#tswr(1/723).

527    Thahawi dalam Ma/.rna ' Zczw¢ `id.4ts¢r (1/174).
528     Ibid.

----------------------                (
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5423.  Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu
Abi Adi menceritakan kepada kami  dari  Syu'bah dari  Sulaiman
dari Abi Adh Dhuha, dari Syutair bin Syakal, dari Umi Habibah
dari   Nabi   SAW   ia   berkata   pada   perang   Khandak:   kaum
musyrikin  telah  menyibukkan  kami  dari  shalat  wushta  yaitu
shalat     Ashar     hingga     matchari     terbenam.      Abu     Musa
berkata:Demikianlah Ibnu Abi Adi mengatakan.529

5424.  Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Yunus dari AI Hasan, ia
berkata:     Rasulullah     SAW    bersabda:     "Peliharalah     segala
shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wws/Aa yaitu shalat Ashar.530

5425.  Ahmad bin  Ishaq  menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad   menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Abdussalam
menceritakan  kepada  kepada  kami  dari  Salim  pembantu  Abi
Nashir,     ia     berkata:     Ibrchim     bin     Yazid     Ad-Dimasyqi
menceritakan kepadaku,  ia berkata:  aku  duduk bersama Abdul
Aziz bin Marwan, kemudian ia berkata: Wahai fulan pergilah ke
fulan  dan katakanlah kepadanya:  apa saja yang pemah  engkau
dengar dari  Rasulullch  SAW tentang  shalat wwsfe/a?  Kemudian
seorang lelaki yang duduk berkata: ketika aku kecil Abu Bakar
dan    Umar    mengutusku    kepada    Rasulullah    SAW    untuk
menanyakan   tentang   shalat   wwsf*cr,    lalu   Rasulullah   SAW
memegang jari kelingkingku dan bersabda:  ''z.#z./cz/.c[r'', kemudian
menggenggam jari  yang berikutnya  ¢ari  manis)  dan bersabda:
''z.#z.  Zfectfowr'',  kemudian  menggenggam  ibu  jari  dan  bersabda:
''z.#z.  A4agforz.b'',   kemudian  menggenggam  jari  yang  berikutnya

(telunjuk)  dan bersabda:  "I.#z. Js};cz'',  kemudian bersabda:  ''"a#a
jcrrz."w  );cz7Ig   mczsz.fo   fers!.scl.?",   kemudian   aku   menjawab:   jari
tengin,  kemudian  Rasulullah  bertanya  lagi:   ''S7!a/czf  apa! );¢ng

529    Tidak kami temukan riwayat ini dari Syutair bin Syakal dari Ummu Habibah.
530    Rauyani dalam Mws#ad (2/42).

L-----
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mclsz.fo    fersi.scz.?'',    aku    menjawab:    shalat    Ashar,    Rasulullah

bersaltoda..  "Ya, itulah shalat Ashar:`S3`

5426.  Diceritakan  kepadaku  dari  Ammar bin  AI  Hasan,  ia  berkata:
Ibnu  Abi  Ja'far menceritakan  kepada kami  dari  bapaknya  dari
Ar-Rabi ' , ia berkata: ia meriwayatkan kepada kami bahwa Kaum
musyrikin pada perang Ahzab menvibukkan mereka dari shalat
Ashar  hingga  matahari  terbenam,  kemudian  Rasulullah  SAW
berkata:.  "Kaum musyrikin telah  menyibulkan hami  dari  shalat
wushta yaitu  shalat  Ashar hingga !natahari terbenam,  semoga
Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan mereha dengan api
neraha.N532

5427.   Ibnu  AI  Barqi  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Amr
menceritakan   kepada   kami   dari   Abi   Salamah,   ia   berkata:
Shadaqah menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari
Abi Hasan dari Ubaidah As-Silmani dari Ali bin Abi Thalib dari
Nabi  SAW  ia berdoa pada perang Ahzab:  ''ycr ,4//¢fe pe#wAz./CZA
rumah-rumah    dan    Jouburan    mereha    dengan    apt    neraha
sebagaimana  mereha  menyibukkan  hami  dart  shalat  wustha
hingga matahari tengge|aml533 .

5428.  Muhammad bin  Auf bin At-Tha`i  menceritckan kepadaku,  ia
berkata:    Muhammad    bin    Isma'il    bin    Iyas    menceritakan
kepadaku,   ia   berkata:   bapakku   menceritckan   kepadcku,   ia
berkata:   Dhamdham  bin  Jur'ah  menceritakan  kepadcku  dari
Syuraih  bin  Ubaid   dari   Abi   Malik  AI  Asy'ari,   ia  berkata:
Rasulullah    SAW'    bersabda:     ''SHa/a/    14/cls/ftcl    czda/cz¢    sfacz/cff

Ashar.N634

53'    As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ Ma#tswr (I/726) dan hanya dinisbatkan kepada

Ibu Jarir.
532    Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.
533    Tirmidzi da|am szf»an (2984) dan Ahmad dalam M«s»ad (1/135).
534    As.Suyuthi da|am.4d-Own. A/ A4a"tswr (1/727).
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Sahabat  lain  berpendapat:  bahwa  shalat  wws/A¢  adalah  shalat
Zhuhur. seperii dijelaskan dalam riwayat berikut:

5429.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Qatadalh  menceritakan
kepada  kami  dari  Said  bin  AI  Musayyab  dari  lbnu  Umar  dari
Zaid   bin   Tsabit,    ia   berkata:    Shalat   wwsffoa    adalah   shalat
Zhuhur.535

5430.   Muhammad  bin   Abdullah  bin   AI   Makhrami   menceritakan
kepada kami, ia berkata:  Abu Amir menceritakan kepada kami,
ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari
Sa'id  bin  AI  Musayyab  dari  Ibnu  Umar  dari  Zaid  maksudnya
lbnu Tsabit meriwayatkan dengan riwayat yang sama536.

5431.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritckan  kepada  kami,  ia
berkata:   Syu'bah   menceritakan   kepada   kami   dari   Sa'd   bin
Ibrahim,  ia  berkata:  cku  pemah  mendengar  Hafsh  bin  Ashim
diceritakan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Shalat w#sfAcl adalch
Shalat Zhuhur. 537

5432.   Ibnu   AI   Mutsanna  menceritckan_  kepada  kami,   ia  berkata:
Sulaiman  bin   Daud  menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:
Syu'bah  menceritakan  kepada  kani,  dan  Ya'qub  bin  Ibrahim
menceritakan  kepadcku,   ia  berkata:   Ibnu  Ulya  menceritakan
kepada  kami   dari   Syu'bah,   ia  berkata:   Umar  bin   Sulaiman
memberitchukan kepadaku dari anaknya Umar bin Khaththab, ia
berkata:  Aku  pemah  mendengar  Abdurrahman  bin  Abun  bin

535    Mawardi  da|am  A#-IVwha/  rm  A/  U)„i"  (1/308)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam  j4/

MWAarrl.r ,4/  Waji.z  (1/322)  dan  Ibnu  Jauri  dalam  Zad j4/ Mosl.r  (1/283)  dan
BaghawidalamMa'a/I.mAf-ra#z!./(1/329).

536     Ibid.
537     Ibid.

L-----
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Utsman,   diceritakan   dari  bapaknya  dari   Zaid  bin  Tsabit,   ia
berkata: Shalat wws/fea adalah sha|at Zhuhur.538

5433.  Zakaria bin Yahya bin Abi  Zaidah menceritakan kepada kami,
ia   berkata:    Abdushshamad   menceritakan   kepada   kami,    ia
berkata:   Syu'bah  menceritakan  kepada  kami   dari  Umar  bin
Sulaiman     demikianlah     Abu     Zaidah     meriwayatkan     dari
Abdurrahman bin Abun dari bapaknya dari Zaid bin Tsabit pada
hadits yang dian8katnya: Shalat w"sffoa adalah shalat Zhuhur.539

5434.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abdullah
bin  Yazid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Haiwah  bin
Syuraih dan Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami, keduanya
berkata:  Abu  Uqail  Zahrah  bin  Marbad  menceritakan  kepada
kami bchwa Sa'id bin AI Musayyab; diceritckan bahwa ia sedang
duduk  bersama  Urwah  bin  Zubeir  dan  Ibrchim  bin  Thalhah,
kemudian    Sa'id    bin    AI    Musayyab    berkata:    Aku    pemah
mendengar Abu Sa'id AI Khudri berkata: kata wwsffoa maknanya
adalah  Zhuhur.  Tiba-tiba  Abdullah  bin  Umar  lewat  di  depan
kami,  kemudian  Urwch  berkata:   utuslah  seorang  anak  kecil
untuk  menanyakan  hal  itu  kapadanya,  lalu  mereka  mengutus
seorang anak kecil untuk bertanya kepada Ibnu Umar, tidak lama
kemudian  utusan  itu  datang  kepada  kami,  dan  berkata:  Ibnu
Umar  berkata:  Shalat  Zhuhur,  kemudian  kami  ragu  terhadap

perkataan  anak  kecil  itu,  1alu  kami  semua  berdiri  dan  pergi
menemui Ibnu Umar, kemudian menanyakannya sendiri, dan, ia
berkata: ia adalah Shalat Zhuhur.540

5435.     Ya'qub     menceritakan     kepadcku,     ia     berkata:     Hasvim
menceritckan kepada kami,  ia berkata:  AI  Awani bin Hausyab

538     Ibid.
539     Ibid.

540    As-Suyuthi  dalam .4d-Dwrr  ,4/  "a#tswr  (1/721)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam A/

M#harr!.r A/ Wfljl.z ( 1 /322) dan Ibnu Jauzi dalam Zad 4/ "flsl.r ( 1 /283).
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memberitahukan kepada kami, seorang lelaki dari kaum Anshar
menceritakan  kepadaku   dari   Zaid  bin  Tsabit,   ia  berkata:   ia
adalah Shalat Zhuhur.54`

5436.   Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Abu
Ahmad menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu Abi  Dzi'b
menceritakan   kepada   kami   dan   AI   Mutsanna   menceritakan
kepadcku,   ia  berkata:   Adam  menceritckan  kepada  kami,   ia
berkata:  Ibnu  Abi  Dzi'b  menceritckan  kepada  kami  dari  Az-
Zabarqan bin Amr dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Shalat wushta
adalch shalat Zhuhur. 542

5437.  AI Mutsarma menceritakan kepada kani, ia berkata:  AI Hajjaj
menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Hammad  menceritakan
kepada  kami,   ia  berkata:   Ubaidilah  memberitchukan  kepada
kami  dari  Nafi'  dari  Zaid bin  Tsabit  ia berkata:  Shalat wushta
adalah shalat Zhuhur.543

5438.Ibnu AI Barqi menceritckan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Abi
Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin Yazid
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Walid  bin  Abi
Walid    Abu    Utsman    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:
Abdullah bin  Dinar menceritakan  kepadaku  dari  Abdullah  bin
Umar  bahwa  ia  ditanya  tentang  shalat  wztsffrcz,  ia  menjawab
:Shalat wwsf¢a adalah shalat yang dilakukan setelah waktu shalat
Shubul (shalat Zhuhur). 544

5439. Ibnu AI Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Abi

54`    Mawardi  dalam  ,4"-IVwfaf  wa  A/  U);!iH  (1/308)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam  A/

A/wAarrl.r A/ Wr¢/.I.z ( 1 /322) dan Ibnu Jauzi dalam Zad A / "asir ( 1 /283).
542    Mawardi  da|am ,4"-IVwfat  wa  .4/  U);!i#  (I/308)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam ,4J

Mwfearr}.r A/  Wrajl.z  (1/322)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam Zad i4/ "as].r  (1/283)  dan

5„   Eafgrwi dalam Ma'a/[m Af-ra#z# (1/329).
544    Mawardi  dalam  A#-IVw4aJ  rm  AJ  Uyw#  (1/308)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam  A/

MWAa„I.r i4/ W/a/.I.z ( 1/322) dan Ibnu Jauzi dalam Zbd j4J Mas!.r ( 1/283).
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Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin Yazid
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Walid  bin  Abi  AI
Walid menceritakan kepadaku bahwa Muslim bin Abi Maryam
diceritakan  kepadanya  bahwa  beberapa  orang  Qurai``sy  diutus
menemui Abdullah bin Umar untuk bertanya kepadanya tentang
shalat  wushta,  kemudian  ia  menjawab:   shalat  wushta  adalah
Shalat' yang  dilakukan  setelah  wcktu  shalat  Dhuha  (Zhuhur).
Kemudian  mereka  berkata  lagi  kepada  utusan  itu:   sebaiknya
engkau balik  dan  tanyakan  lagi  kepadanya:  kami  masih  belum

puas  dengan  jawaban  itu.  Tiba-tiba  Abdurrahman  bin  Aflah
pembantu  Abdullah  bin  Umar  lewat  di  depan  mereka,   1alu
mereka mengutusnya lagi  untuk bertanya kepada Abdullah bin
Umar.  Abdullah  bin  Umar  menjawab:  ia  adalah  shalat  yang
ketika  Rasulullali  menunaikannya  datang  perintah  kepadanya
untuk merubah arah kiblat (sha|at Zhuhur).545

5440.  Ibnu  AI  Barqi  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu  Abi
Maryam     menceritakan     kepada    kami,     ia    berkata: `   Nafi'
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Zahrch bin Mafoad, ia
berkata:  Sa'id bin al Musayyab menceritakan kepadaku:  bahwa
ia   pemah   duduk   bareng   bersama   Urwali   bin   Ibrchim   bin
Thalhah,   kemudian   Sa'id   berkata   kepadanya:   Aku   pemch
mendengar  Abu   Sa'id  berkata:   Shalat  Zhuhur   adalah  shalat
Ashar.   Ibnu  Umar  lewat  di   depan  kami,   kemudian  Urwah
berkata: utuslch dia kepada Abdullah bin Umar, kemudian Ibnu
Umar  bertanya  kepadanya:   Abdullah  bin  Umar  menjawab:ia
adalah  shalat  Zhuhur,  kemudian kami  masih ragu-ragu  dengan

perkataan  anck  itu,  1alu  kami  bersama-sama  datang  menemui
Abdullch  bin  Umar  kemudian  kami  bertanya  kapadanya,  ia
berkata: maksudnya adalch shalat Zhuhur.546

545    Ibid.
546    Ibid.
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5441.  Ibnu  Basysyar menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Utsman
bin  Uinar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Amir
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Qais dari lbnu
Abi  Rafi'  dari  bapaknya  -  ia  adalah  pembantu  Hafshah-  ia
berkata: Hafshah meminta kepadaku untuk menulis mushaf dan
berkata kepadaku:  Apabila  engkau  telah  sampai  pada  ayat  ini,
maka      beritahukanlah      kepadaku      sehingga      aku      dapat
mendiktekannya   kepadamu   sebagaimana   aku   membacanya,
ketika aku sampai pada ayat ini:  t£+a.i 3j{g}fj +SI±lt J£ {ja;:i
"Peliharalah    segala    shalat(mu),    dan    (peliharalah)    shalat

wwsffocz"   aku   mendatanginya,   kemudian   ia   berkata:   tulislah:
"Peliharalah  segala  shalat(mu),  (peliharalah)  shalat  wwsffaa  dan

shalat  Ashar.  Lalu  aku  bertemu  Ubay  bin  Ka'b  atau  Zaid  bin
Tsabit, kemudian cku berkata: wchai Abu Mundzir bahwasanya
Hafshali  mengatakan  demikian  dan   demikian,   ia  menjawab:
benar   apa   yang   ia  katakan   itu,   tidakkah  kita  paling   sibuk
mengurusi kambing dan mengairi kebun ketika sha|at Zhuhur?547

Alasan orang yang bexpendapat demikian adalah sebagai berikut:

5442.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritckan  kepada  kami,  ia
berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kanii,  ia
berkata: Syu'bch menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Abi  Hckim memberitchukan kepadaku,  ia berkata:  aku pemali
mendengar  Az-Zabarqan   menceritakan   dari   Urwah  bin  Az-
Zubair dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Rasulullch SAW pemah
shalat  Zhuhur  pada  waktu  tengch  hari,  dan  Rasulullah  belum

pemch  shalat  Zhuhur  bersama  para  Sahabat  lebih  berat  dari
shalat Zhuhur.  Ia berkata:  kemudian ayat ini turun:    Jf  i|ji3:i

S:4S\   -.,$4±i)3   C;:j4±i\  "Pelif aaralah  segala  shalat(mu),  dan
@e/I.foara/aft/  sA¢/af  wwsffta"  dan,  ia  berkata:   sebelum  shalat

547    Thahawi dalam "a/.mcI' Za!wa `i.d Atsar (1/172) dan Bukhari dalam rc!rz.*A Kabz.r

(,/,72).
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wws/fe¢ ada dua waktu shalat dan setelahnya juga ada dua waktu
Sha|at.548

5443. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b
memberitahukan  kepada  kami   dari  Az-Zabarqan,   ia  berkata:
Zaid bin Tsabit melewati sekelompok kaum Quraisy, kemudian
mereka  mengutus  dua  orang  lelaki  untuk  bertanya  kepadanya
tentang  shalat  wushta?  Zaid  berkata:  ia  adalah  shalat  Zhuhur.
Dua orang lelaki  di  antara mereka berdiri mendatangi  Usamah
bin  Zaid,  mereka  bertanya  kepadanya  tentang  sha|at  Zhuhur.
kemudian  ia  berkata:  shalat  Zhuhur.  Rasulullah  SAW  pemch
shalat Zhuhur ketika hijrch, yang ikut di belckangnya hanya ada
satu  atau  dua  s%cI/ (baris),  mereka  sedang  istirahat  siang  dan
mengurusi pemiagaan mereka, Rasulullah SAW bersabda:  Aku
ingin  membakar  rumali-rumah  orang  yang  tidak  menyaksikan
shalat,  ia berkata:  kemudian  ayat  ini  turun:    L>jl±Jf  J£  {jaj:i

S:fy\     -.,Jj4±f\3     "Peliharalah      segala     shalat(mu),      dan
(peliharalah)    shalat   wustha".   Sera.chan   Qurra`    aida   yang
membaca:

j:4;J` ;S\:p'j j2L;J®l ;staj`j >:J`;i:aj` j£. ij£±\i
"Peliharalah    segala    shalat(mu),    dan    (peliharalah)    shalat

Wustha, dan sha|at Ashar.N549

Yang  berpendapat  demikian  mereka  berdalil  dengan  riwayat-
riwayat berikut:

5444.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritckan  kepada  kami,  ia
berkata:  Syu'bch menceritakan kepada kami dari Abi Basysyar
dari Abdullah bin Yazid AI Azdi dari Salim bin Abdillah, bchwa

548    Abu Daud dalam Sw#aH bab shalat (411) dan Ahmad dalam M#s#ad (5/183).
549    Ahmad dalam Mzrs»ad (5/206).
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Hafshah   memerintahkan   seseorang   untuk   menulis   mushaf,
kemudian  ia  berkata:  jika  engkau  telali  sampai  pada  ayat  ini:

t#S.i ;fflfj +cat j; "Peliharalah segala shalat(mu),

dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam
sAcr/afmwJ  de#grm  k¢ws)w" maka panggillah  aku, ketika ia telah

EP,a'§3i:;ail;P,';aifee,:anpg,gay,a.i;apifb;rk,:;::,,tfru;isa],£:'segala shalat(mu),  dan (peliharalah) shalat wustha.  dan shalat

Ashar.M5so

5445. Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahhab   menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ubaidillah
menceritckan    kepada    kami     dari     Nafi'    bahwa    Hafshah
memerintahkan pembantunya untuk menulis mushaf, ia berkata:

jika engkau telah sampai pada ayat ini:  3jl±lfj +j#}t Jf iJa3:i
j£+j}.i,    maka   janganlah    engkau    menulisnya    sampai    cku
mendiktekannya kepadamu sebagaimana cku pemah mendengar
Rasulullch SAW membacanya. ketika sanpai pada ayat te¥ebut,
H#F¥#ejme##*g;d;#a,]u#;naufi::s:yea:ga,t¥a:
Aku  membaca  mushaf  itu  dan  aku  mendapati  di  dalamnya
terdapathurufwa„.Ji551

5446.  Ar-Rabi'  bin Sulaiman menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Asad bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad
bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ubaidillah  bin
Umar  dari  Nafi'  dari  Hafshah  istri  Rasulullah  SAW  bchwa  ia
berkata  kepada  penulis  mushafilya:  Apabila  tulisanmu  sudch
sampai pada waktu-waktu shalat, maka beritchukanlah kapadcku
sehingga aku dapat memerintahkan kepadanu menulis apa yang
cku    pemah    dengar    dari     Rasulullch     SAW,    ketika    ia

550    Abdu|razzaq dalam A4ws4ama/(1/579).
55t    |bnu Katsir dalam Tafsir (I/293) dan Ibnu Hajar dalam Faffl A/ BarJ. (8/197).
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=:s=:ue[T::hsufa;:::saadbadnaya,#e,:i;t##:]sL###mjn¢r;;r
;a;±\ -a,'r^:c:)  "Peliharalah s;gala shalat(mu), dan (peliharalah)'Shalat wustha, dan sha|at Ashar'5S2 .

5447.  Abu Kuraib menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ubdah bin
Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin
Amr   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abu   Salamah
menceritakan kepadaku dari Amr bin Rafi'  pembantu ,Urpap,  ia
berkata:  adalah tertulis di  dalam Mushaf Hafshah:    J£  `jE3G-

;ar^  -o,'ife')   J±;j\  -.,'rfu\)  !;J(fa\   "peliharaJah  ;egala'Shalat(mu) , dan (peliharalah) shalat wustha, sha|at Ashar."S53

5448.   Muhammad   bin   Abdullch   bin   Abdul   Hakam   AI   Mashri
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  bapakku  dan  Syu'aib
menceritakan kepada kami dari A1-Laits,  ia berkata:  Khalid bin
Yazid menceritakan kepada kami dari  Ibnu Abi Hilal dari Zaid
dari Amr bin Rafi', ia berkata: suatu hari Hafshah memanggilku,
kemudian aku menulis Mushaf untuknya, 1alu ia berkata: apabila
engkau  telah  sampai  pada  ayat  yang  berbicara  tentan,g  §h,alat,
mg;b;ftchjukfch,.fe3L#,uj,k5£,k£#uTpeen,:;1:s:a,#:i:fa

shalat(mu). dan (peliharalah) shalat wustha, dan shalat Ashar"
ia berkata:  Aku bersaksi bchwa aku pemah mendengamya dari
Rasulullah SAw.554

5449.   Muhammad  bin  Abdullali  bin  Abdul  Hakam  menceritakan
kepadaku, ia berkata: bapakku din Syu'aib bin Al-Laits dari A1-
Laits,  ia berkata:  Khalid bin Yazid memberitahukan kepadaku
dari  Ibnu  Abi  Hilal  dari  Zaid  bchwa  ia  diberitakan  dari  Abi

552    |bnu Abdi| Barr dalam ramAid (4/282).
553    Thahawi dalam fyawl wa'a»z. i4/ Atsar (1/173).
554    Ma|ik   da|am  A/   A/#wafti/bo`   (1/139)   dan   As-Suyuthi   dalam  i4d-Dwrr  i4/

Ma#tswr(1/72l).
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Yunus dari pembantu Aisyah dengan riwayat yang sama.555

5450.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Shalih
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkala:  Al-Laits  menceritakan
kepadaku,  ia berkata:  khalid  menceritakan  kepadaku  dari  Sa'id
dari   Zaid  bin   Aslam  bahwa  ia  diberitakan   dari   Abi   Yunus

pembantu Aisyah, dari Aisyah dengan riwayat yang sama556.

5451.   Muhainmad   AI   Mutsanna   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata:

§t:+b::mm:amnp:bn::hz:::s{epfia,k,a¥jfa,:;:#:q;u:b#a:
;eiJ\ -.,'hi:i') " Peliharalah se-gal; shalat(mu) ,  dan (p-eliharalah)'Shalat wustha, dan sha|at Ashar."5S7

5452. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin Harun menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abdul Malik
bin  Abi  Sufyan  memberitahukan  kepada  kami  dari  Atha`,  ia
berkata: Ubaid bin Umair pemah membaca:    +jl£Jt Jf  iJa;:i
'{*;i ,A,.\js; :i:4S\ -®,S±Ji\; "Peliharalah segala shalat(mu), dan

(peliharalah) shalat wustha, dan shalat Ashar. Berdirilah untuk
Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."SS8

5453.  Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Utsman
bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Amir
menceritakan kapada kami dari Abdurrahman bin Qais dari Ibnu
Abi Rafi' dari bapaknya -ia pemah mejadi pembantu Hafshah-
ia  berkata:   Hafshah   pemah   memintaku   menuliskan   mushaf
untuknya,   dan   berkata:   jika   engkau   sampai   pada   ayat   ini

555    Muslim dalam bab  Masjid  dalam tempat  shalat  (629)  dan Abud Daud  dalam

Sw#a# bab Shalat (410) dan Tirmidzi dalam SwHa# bab Tafsir Qur`an (2982).
556     Ibid.

557    |bnu Abi  Syaibah dalam MwsAa##a/(2/388) dan Baihaqi dalam Sw#cr#  (1/461)

danAs-SuyuthidalamAd-Dwrr,4JMa"tswr(1/723).
558    Tidak kami temukan a!tsar dengan redaksi ini dalam referensi kami.

I,,.-------
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beritahukanlah kepadaku hingga aku mendiktekannya kepadamu
sebagaimana yang aku baca. Ketika aku sampai pada ayat:

:S:4S\ -9Jj±Ji\; €;:j4±i\ S "Peliharalah segala shalat(mu), dan
/pe/I.foczrcr/czfe/    sfocz/czf    wz#ffecz"   maka    aku    mendatanginyaj    ia
berkata:  tulislah olehmu:    j2:.j`  ifro`j  Pl:}i:aJl  j>  ljE!G.
;afl\ -.,'r^::) "Peliharalah ;egdrla shalat(mu), dan (;Sliharalah)
5foa/a/ wws/foa,  s¢cz/cz/ j4s¢cz7~".  Kemudian  aku bertemu Ubay bin

Ka'b  atau  Zaid  bin  Tsabit  kemudian  aku  berkata:  wahai  Abul
Mundzir   bahwasanya    Hafshah   mengatakan    demikian    dan
demikian. Ia berkomentar: Ya, benar apa yang ia katakan.559

Sebagian  mereka  belpendapat,  baliwa  yang  dimaksud  dengan
shalat  wwsffrcz  adalah  shalat  Maghrib.  Seperti  dijelaskan  dalam
riwayat berikut :

5454.  Ahmad bin  Ishaq  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad  menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Abdussalaln
menceritakan  kepada  kami  dari   Ishaq  bin  Abi   Farwah  dari
seseorang dari Qubaishah bin Dzu`aib, ia berkata:  shalat wwsfo/a
adalah shalat Maghrib, tidakkah engkau perhatikan bahwa shalat
Maghrib  adalah shalat yang tidak terlalu  sedikit dan juga tidak
terlalu banyak jumlch rckaatnya, dan tidak bisa di qasfeczr dalam
bepergian.  Dan  Rasulullah  SAW  tidck  pemah  menunda  dan
mempercepat waktunya. 560

Abu Ja'far berkata: Qubaishah bin Dzu` aib mengartikan kata
wwsfAa  yaitu  pertengahan  antara  dua  hal,  atau   seimbang,   lalksana
seorang  lelaki  yang  ideal  tidak  terlalu  tinggi  dan  tidck juga  terlalu

pendek.   Karena   itu   ia  mengatckan:   Tidakkah   engkau  perhatikan
bahwa shalat Maghrib adalah shalat yang tidak terlalu sedikit dan juga

559   Abdurrazzaq dalam A/zisha##a/ (1/578) dan Tirmidzi  dalam Sw#a" bab Tafsir

Qur`an (2982).56°    |bnu Tauzi dalam Zed .4/ Masz.r (1/283) dan Baghawi dalam Wa'a/z'm i4f-ra»z!./

(I/330).
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tidak terlalu banyak jumlah rakaatnya.

Sebagian  yang  lain  mengatakan,  bahwa  Shalat  wws'/4cz  yang
dimaksudkan   adalah   shalat   Shubuh.   Sebagaimana  dijelaskan   oleh
riwayat-riwayat berikut :

5455.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Affan
mence.ritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Himam  menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Qatadah  menceritakan  kepada  kami
dari  Shalih  Abi  Khalil  dari  Jabir  bin  Zaid  dari  Ibnu  Abbas,  a
berkata: Shalat w#s/focz adalah shalat fajar (Shubuh).56]

5456. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan bin
Abi Adi, Abdul Wahab, dan Muhammad bin Ja'far menceritakan
kepada kami dari Auf dari Abi Raja`  ia mengatakan:  aku shalat
Shubuh di masjid Bashrah bersama Ibnu Abbas.  Sebelum shalat
kami   diri   dengan  khusyu,   dan   ia  berkata:   ini   adalah   shalat
wwsJfoa  yang  Allah berfirman:   i;;:3  ,i,  iL*'SLj'  "Berdz.7.z./c¢  ##J#fa
Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."562

5457.   Ya'qub   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami dari Auf dari Abi Raja` AI Atha`ridi,
ia  berkata:  Aku  shalat  di  belakang  Ibnu  Abbas,  kemudian  ia
menyebutkan riwayat yang sama.563

5458.  Ubbad  bin  Ya'qub  AI  Asadi  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Syarik menceritakan  kepada kami  dari  Auf AI  A'rabi
dari  Abi  Raja`   AI  Atharidi,  ia  berkata:   Aku   shalat  Shubuh
bermakmum  kepada  Ibnu  Abbas,  kemudian  ia  berdiri  dengan
khusyu  dan  mengangkat  kedua  tangannya,   lalu  berkata:   ini
adalah shalat wws/¢cz yang Allah perintahkan kepada kami agar

56`    Baihaqi dalam sw#aH (1/461) dan Ibnu Jauzi dalam zad,4/ Masz`r (I/283).
562    Baihaqi da|am Sw#a" (1/461) dan Syafi'i dalamAAkam A/ gwr`a" (1/80).
563     Ibid.
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melakukannya dengan khusyu564.

5459.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hasyim
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Auf  memberitahukan
kepada kami dari Abi Raja`, ia berkata: Ibnu Abbas mengimami
kami  shalat  fajar,  tatkala  selesai  ia  berkata:   Allah  berfirman
dalam kitab-Nya:  t£+j}.1 ;jl£Jfj +jig)i Jf ijLj:i  ''Pe/I.froro/ofo
segala  shalat(mu),  dan  (peliharalah)  shalat wustha".. ba;Iu sal]a.
kita melaksanakan sha|at wsfflc|.565

5460.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Marwan
menceritakan  kepada  kami,  maksudnya  lbnu  Mu'awiyah  dari
Auf dari Abi Raja`  AI Atharidi dari Ibnu Abbas dengan riwayat

yang sana.566

5461.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Wahhab     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Auf
menceritakan kepada kami dari Abi Minhal dari Abi AI Aliyah
dari  Ibnu Abbas bahwa ia shalat  Shubuh di masjid Bashrah,  ia
berdiri  khusyu  sebelum  shalat  dan  berkata:ini   adalah  shalat
wzts/Aa yang Allah sebutkan:   t*S.i  ;j£±jfj  +jl£Jf J£  {ja;:i
':p±;i ,i,.\js; "Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah)

shalat wustha. Berdirilch untuk Allah (dalam shalatmu) dengan
khusyu.N5GH

5462.  Muhammad  bin  AI  Mutsarma  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Abdul  Wahhab menceritckan kapada kami,  ia berkata:
AI  Muhajir menceritakan kepada kami  dari  Abi  AI  Aliych,  ia
berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas di Bashrah, pada saat

564    As.Suyuthi   da|am   Ad-D#H   AJ   Wa#tswr   (I/718)   dan   dinisbatkan   kepada

Abdurazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dalam MwsAaH#¢/dan Abd bin Humaid dan
Ibnu Mundzir dan Baihaqi dalam Sw#a# dari Abu Raja AI Atharidi.

565    |bnu Katsir dalam Tafsir (1/29l).
566    Lihat atsar sebelurmya.
567    Mawardi dalam 4#-IVwkaf wa A/ Uyim (1/308) Ibnu Jauzi dalam Zad A/ "asl.r

(1/283)danAs-SuyuthidalamAd-D!i"A/"a#tswr(I/718).
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itu kami  duduk berdekatan,  kemudian aku berkata:  Wahai Abu
Fulan, apa yang engkau ketahui tentang shalat wwsffoo yang telah
Allah    sebutkan    di    dalam    AI     Qur`an,    maukah    engkau
memberitahukan kepadaku shalat apakah itu?  Ia berkata:  ketika
itu   mereka   baru   saja   selesai   melaksanakan   shalat   Shubuh.
Kemudian    ia    berkata:    bukankah    semalam    engkau    telah
melaksanakan    shalat   Maghrib    dan    Isya?    Katakanlah:    aku
menjawab  ya  benar,  ia  berkata:   kemudian  baru  saja  engkau
shalat  Shubuh bersama kami,  ia berkata:  bukankah nanti  siang
engkau   akan   shalat   Zhuhur   dan   Ashar?    Ia   berkata:    aku
menjawab ya. Ia berkata: ia adalah sha|at Shubuh.568

5463. Muhammad bin Isya Ad-Damighani menceritakan kepada kami,
ia berkata: Ibnu Malik memberitahukan kepada kami, ia berkata:
Ar-Rabi'  bin  Anas  memberitahukan  kepada  kami  dari  Abi  AI
Aliyah, ia berkata: Pada masa khalifah Umar bin Khaththab aku
shalat  shubuh  di  Bashrch  bermakmum  kepada  Abdullah  bin

Qais,  ia berkata:  kemudian  aku bertanya kepada  salah  seorang
sahabat  Rasulullah  SAW  yang  berada  di  sampingku:  Apakah
Shalat wws'/¢cz itu, ia menjawab: Inilah sha|at "sJffecI. 569

5464.  AI Mutsanna menceritckan kepada kami,  ia berkata:  AI Hajjaj
menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Hammad  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Auf memberitchukan kepada kami dari
Khalas bin Amr dari lbnu Abbas bahwa ia shalat fajar, kemudian
ia berdiri dengan khusyu sebelum ruku'  dan mengangkat salah
satu jarinya dan berkata: ini adalah shalat w«sfA&.570

5465. Diberitahukan kepadaku dari Ammar bin AI Hasan, ia berkata:

568    |bnu Jauzi da|am Zad A/ Masz.r (1/283) dan Baghawi dalam Ma'a/I.in ,4f-ra#zl./

569   A]:33:*thi da|am Ad-Dw„ A/ "aHtswr (1/718).
570    Mawardi  dalam A#-IVwhat wa  A/  U);.I#  (1/309)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam Zad ,4J

Masl.r(1/283)danBaghawidalamA4a'aJI.in.4f-ra#zl./(1/329).
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Ibnu  Abi  Ja'far menceritakan kepada kami  dari  bapaknya  dari
Rabi'  dari Abi AI Aliyah bahwa ia shalat Shubuh bersama para
sahabat  Rasulullah  SAW,  tatkala selesai  shalat,  ia berkata:  aku
bertanya  kepada  mereka:   Apa  yang  dimaksud  dengan  shalat
wws/Acz?    Mereka    menjawab:    shalat    yang    baru    saja    kita
tunaikan.571

5466.   Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu
Atsmah  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Sa'id  bin  Bisyr
menceritakan kepada kami dari Qhatada dari Jabir bin Abdillah,
ia berkata: shalat wws/faa adalah sha|at Shubuh.572

5467. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
bin Harun menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Abdul  Malik
bin  Abi  Sulaiman  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:
Imam  Atha`   bexpendapat  bahwa  shalat  wwsfAcz   adalah  shalat
Shubuh.573

5468.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Wadih menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Waqid
menceritakan kepada kami  dari  Yazid  An-Nchwi  dari  Ikrimah
tentang  fiman  Allah  SWT:  c£2j}.i  ;j££}fj  ''Da#  /pe/I.fo¢rcz/CZA/
s¢a/cz/ wwsffecz ": ia berkata: ia adalah Sha|at Shubuh.574

5469.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami  dari  Isa dari  Ibnu Abi Najih
dari  Mujahid  tentang  firman  Allah  SWT:     +jl€)i  J;
S:£S\     -.,$4ali)3     "Peliharalah      segala      shalat(mu),      dan
/pe/I.feczrtz/czfoJ    sfoa/czf    wws/Aa"    ia    berkata:    ia    adalah    shalat

57'    Abdunazzaq dalam Mws4ama/(I/579) dan Ibnu Athiyah dalam A/ "wAarr}.r AJ

Wa/.I.z(I/322).
572    Mawardi dalam ,4#-IVw4af wa 4/ Uj;t/# (1/309) dan Baghawi dalam "a'a/i.in i4!-

ra"zi./(I/329)As-SuyuthidalamAd-DwrrA/Wa#tswr(1/719).
573    |bnu Athiyah dalam A/ W#Aarrl.r A/ Wra/.I.z (I/322).
574    |bnu Athiyah dalam ,4/ W"^arr|.r A/ W/a/.fz (I/322) dan Baghawi dalam Ma'a/I.in

A i-Tanzil (11329..
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Shubuh.575

5470.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
den8an riwayat yang sama sepertinya.576

5471.  Diceritakan  kepadaku  dari  Ammar  bin  AI  Hasan,  ia  berkata:
Ibnu  Abi  Ja'far  menceritakan  kepada kami  dari  bapaknya  dari
Husain dari Abdillah bin Syaddad bin AI Hadi, ia berkata: Shalat
W#sJ„cz adalah shalat Shubuh.577

5472.  Diceritakan kepadaku dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi'  tentang
firman  Allah:   t£+j}'{   3jl£Jfj   +jlfjf  Jf   ijij:i  ''Pe/!.foara/czfr
segala shalat(mu),  dan  (peliharalah)  shalat wustha" .\a. berkata:.
Shalat wws'fAcz adalah sha|at Shubuh.578

Alasan  orang  yang  mengatakan  demikian,  bahwa  Allah  telah
menyebutkannya:  i;;±3 ,d, iL*';Lj' t&j.).i 3j££Jfj +jl€jt Jf iJaj:i
maksudnya:   Berdirilah  untuk  Allah  (dalam  shalatmu)  dengan
khusyu,  ia berkata:  Didalam  shalat  lima waktu tidak  ada gw7!w/
kecuali   shalat   Shubuh   saja.   Ia  mengetahui   demikian  bahwa
shalat Shubuh berbeda dengan shalat yang lainnya.

Dan sebagian yang lain mengatakan:  shalat wwsfAcz adalah salah
satu   dari   shalat   yang   lima   waktu   akan   tetapi   kita   tidak
mengetahuinya   dengan   pasti.    Sebagaimana   riwayat-riwayat
berikut:

5473. Yunus bin Abdil A'1a menceritakan kepadaku, ia berkata:  Ibnu
Wahab  memberitahukan  kepada kani,  ia berkata:  Hisyam  bin

Ibnu Athiyah dalam A/ MWAa„I.r A / Wra/.I.z ( I /322.
Lihat footnote sebelumnya.
Ibnu Athiyah dalam A/ Mwtiar+I.r AJ Wajz.z ( I /322.
Ibid.
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Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: kami bersama Nafi' dan
bersama kami Raja` bin Haiwah, kemudian Raja` berkata kepada
kami:  bertanyalah  kalian  kepada  Nafi'  tentang  shalat  wwszfocr!
Lalu  kami  bertanya  kepadanya,  ia  berkata:  seseorang  pemah
bertanya  tentang  hal  ini  kepada  Abdullah  bin  Umar,  maka  ia
berkata:  ia berada di dalam shalat lima waktu, maka peliharalah
Seluruh shalat(mu) semuanya.579

5474.  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad menceritakan kepada kami  dari  Qais bin Ar-Rabi'  dari
Nasir bin Dza'1uq, Abi Ta'mah, ia berkata: Aku bertanya kepada
Rabi'  bin Khaitsam tentang  shalat wzts/focz,  ia berkata:  Tahukah
engkau,    jika    engkau    mengetahuinya    pasti    engkau    akan
menjaganya  dan  melalaikan  yang  lainnya?  Aku  berkata:  tidak
tahu,  1alu  keduanya  berkata:  Jika  engkau  menjaga  shalat  lima
Waktu berarti engkau telah menjaganya.580

5475.  Ibnu  Basysyar  dan  lbnu  AI  Mutsarma  menceritakan  kepada
kami,  keduanya  berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan
kepada kami, ia berkata:  Syu'bah menceritckan kepada kami, ia
berkata:  .Aku pemch mendengar Qatadah diceritakan dari  Sa'id
bin  AI  Musayyab,  ia  berkata:  para  sahabat  Rasulullah  SAW
berselisih pendapat dalam hal ini, maksudnya: mereka berselisih

pendapat    tentang    shalat    wws/focz.    Lalu    ia    meyatukan   jari
j emarinya satu dengan yang |ainya.581

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang masalah ini
adalah  berita-berita  dari  Rasulullah  SAW  yang  sebelumnya  sudah
kami  sebutkan  dalam  penakwi.1annya.  Yaitu  bahwa  yang  dimaksud
dengan  shalat  wwsffecz  adalah  shalat  Ashar.  Dan  Allah  SWT  selalu
menganjurkan  kita  agar  kita  dapat  menjalankan  shalat  Ashar  tepat

579    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/448).
580    |bnu Hajar dalam Faffo t4/ BarJ. (8/197).
581      Ibid.
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pada  waktunya,  sebagaimana  diriwayatkan  bahwa  Rasulullah  SAW
juga menganjurkan hal yang sama. Sebagaimana riwayat berikut:

5476.   Ahmad  bin  Muhammad  bin  Habib  Ath-Thusi  menceritakan
kepadaku,  ia berkata:  Ya'qub bin  Ibrahim menceritakan kepada
kami,    ia    berkata:    bapakku    menceritakan    kepadaku    dari
Muhammad   bin   Ishaq,   ia   berkata:    Yazid   bin   Abi   Habib
menceritakan kepadaku  dari  Khair bin Naim AI  Hadhrami  dari
Abdullah  bin  Hubairah  As-Sabu`i,  ia berkata:  dan  ia  meyakini
sekali dari Abi Tamim AI Jaisyani dari Abu Bashrah AI Ghifari,
ia berkata:  Kami bermakmum shalat Ashar bersama Rasulullah
SAW,  ketika  beliau  selesai  shalat  dan  ingin  beranjak  beliau
bersabda:

•li+}€3 lie \:'J,,:,:; ;±i;: ,I,l+ :+ jf 01==>,;

u=  ,i:\=;i ;S\:, dyJ  `j;:=p li:=i i' :jz:a ;±:,

pei hath'3 .haiiji ciT
"Sesungguhnya  shalat  ini  telah  diwajibhan  atas  orang-orang

sebelum     halian,     tetapi     mereha     menyia-nyiahannya     dan
meninggalhannya, karena itu barangsiapa di antara halian yang
menunaikannya, maka akan dilipatgandakan pahalanya dua kali
lipat,  tidak  ada  shalat  lagi  setelah  shalat  ini  hingga  nampak
Syahid. Syahid ada|ah bintang.N6gr2

5477.  Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abdullah
bin   Shalih  menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Al-Laits
menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:     Khair    bin    Nu'aim
menceritakan kepadaku dari Ibnu Hubairah dari Abi Tamim AI
Jaisyani  bchwa  Abu  Bashrah  AI  Ghifari  berkata:  Rasulullali
SAW   mengimami   kami   shalat   Ashar  di  KA&msz.,   kemudian

582    Muslim da|am bab shalat musafir (292) dan Ahmad dalam A4ws»ad (6/396).
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bersa;tote:.  "Sesungguhnya  shalat  ini  telah  diwajibhan  kepada
orang-orang sebelum halian,  tetapi mereha menyia-nyiahannya
dan meninggalkannya, barangsiapa di a:rfuAIal kalian yang dapat
memeliharanya maha pahalanya akan diberikan dua kali lipat",
dan       Rasulullah       SAW       bersabda       lagi:        ''Bersegercz/crfo
melaksanakan     shalat     Ashar,     karena     barangsiapa    yang
meninggalhannya   maha   aktifitasnya   (pada   hart   itu)   tidak
bernilai sama sekaii.N583

5478.   Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami  Tentang  hal  ini,  ia
berkata: Waqi'  menceritakan kepada kami, dan Muhammad bin
Abdullah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku,  ia berkata:
Ayyub  bin  Suwaid  menceritakan  kepada  kami  dari  AI  Auza'i
dari   Yahya  bin  Abi   Katsir  dari   Abi   QalAbuh   dari   Abi   AI
Muhajir dari Buraidah dari Nabi SAw584.

Rasulullah SAW bersabda:

4'i;'j fat 1:i Lff'es ,i4£o\ :ie aL:j +
"Barangsiapa    tertinggal    shalat    Ashar    maha    seahan-ahan

kehilangan keluarga dan hartanya. "§8S

Dan bersabda:

jdi g+~' p' idr;# if 'j giv\ Life ir ci± *
"Barangsiapa   shalat   sebelum   matahari   terbit   dan   sebelum

matahari tenggelam maka ia tidak akan masuk neraka."S86

Rasulullah SAW sangat menganjurkan memelihara shalat Ashar,

583     Ibid.

584    |bnu Majah dalam Sw#¢# (694) dan Ibnu Hibban dalam Jfeafez.A (4/273).
585    Muslim da|am bab Masjid dan tempat shalat (202) dan Ahmad dalam A4lws#ad

(2/80,134,145).
586    Thabrani   dalam  j4/  .4"gaffe   (4/230)   dan   Haitsami   dalam   Mey."a'   Zowo`J.d

( 1/318).

--------    (
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di mana beliau tidak terlalu menganjurkannya pada shalat-shalat

yang lain, meskipun memelihara semua shalat adalah wajib. Dari
sini jelas sekali, bahwa apa yang dianjurkan Allah secara khusus
atasnya   setelah   menganjurkan   kepada   kita   agar   memelihara
semua  shalat  secara umum  adalah  yang diikuti  oleh Rasul-Nya
SAW.  Karenanya Rasulullah  menganjurkan  secara khusus  agar
memelihara shalat tersebut, dan memperingatkan ummatnya agar
tidak  menyia-nyiakannya  sebagaimana  telah  disia-siakan  oleh
umat-umat terdahulu, dan menjanjikan bagi mereka pahala yang
berlipat   ganda  jika  memelihara   shalat  tersebut,   sebagaimana
tidak  dijanjikan  pada  shalat-shalat  lainnya.  Menurutku  hal  itu
memang demikian, karena Allah menjadikan malam sebagai saat
istirahat dan manusia merasa tenang di  dalamnya, tidak bekelja
mencari  nafl{ah,  kecuali  sedikit  di  antara mereka,  dan  berhenti
dari mengeljckan kewajiban shalat.  Demikian juga dalam shalat
Shubuh;   karena  pada  waktu   itu   sedikit   orang   yang  bekelja
mencari  nafkah,  dan  tidak  ada  kewajiban  atas  mereka  untuk
mengeljakannya. Adapun shalat Zhuhur wcktunya adalah waktu
istirahat   siang,  ketika  mereka  beristirahat   dari   bekelja  pada
waktu yang panas sepanjang siang hari, dan waktu istirahat pada
musim   dingin.   Dan   seperti   diketahui   bahwa  wcktu   bekelja
manusia ada dua waktu siang:

Pertama:  awal  siang sesudah matahari terbit  sampai  tenggelam,
dan Allah telah memberikan keringanan kepada para hamba-Nya
dari   menanggung   beban   yang   berat   pada   waktu   tersebut,
meskipun  Allah  dan  Rasul-Nya  menganjurkan  kepada  mereka

pada waktu itu untuk menunaikan shalat dan menjanjikan pahala
yang besar tanpa mewajibkannya yaitu shalat Dhuha.

Kedua:  Akhir  siang,  yaitu  sesudah  manusia  merasa  sejuk  dan
memungkinkan  mereka mencari  rezeki  pada musim  panas  dan
dingin sampai matahari terbenam, dan mewajibkan atas mereka
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shalat  Ashar,  kemudian  memerintahkan  kepada  mereka  agar
memeliharanya   dan   tidak  melalaikannya,   karena   Allah  tahu
bahwa    manusia    lebih    mengutamakan    kepentingan    dunia
daripada   kepentingan   akhirat,   seperti   dinyatakan   dalam   AI

Qur`an  dan  As-Surmah,  dan  menjanjikan  bagi  mereka  pahala
yang  besar  bagi  siapa  yang  dapat  memeliharanya  seperti  yang
telah  kami  jelaskan   sebagiarmya  dalam  kitab   kami   ini,   dan
sisanya insya Allah akan kami  sebutkan dalam kitab kami yang
lebih besar yaitu Kz.fczb 4fofrczm Syczrcz `z.'.

Abu Ja'far berkata:  Kenapa ia disebut shalat wwsffe¢  karena

posisinya yang ada di pertengahan  antara lima shalat wajib,  di mama
sebelumnya  dua  shalat  dan  sesudahnya  dua  shalat,  dan  ia berada  di

pertengahan,  dan  kata  JaLJjj`   adalah  mengikuti  bentuk  j*£J\  dari
perkataan seseorang:  uorjj ilaJ rdri ?jij`  ul~ij artinya: masuk
di  tengah-tengah  mereka,  dan  untuk  jenis  laki-1aki  dikatakan:     +a
\;laL~ji dan untuk j enis perempuan: uu2Jj.

Penakwilan  firman  Allah:   a;;±3,6, ip{'jy' tBcrdz.rz./ofl  zf»f«k
Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu)

Abu  Ja'far  berkata:  Teljadi  perselisihan  pendapat  di  antara  para
mufassir   dalam  penakwilan   firman   Allah   SWT:    6`:1!3     ''De#ga#
4fews};w" Sebagian mereka mengatakan:  makna gw#wf adalah ketaatan,
artinya:  berdirilah  untuk  Allah  dalam  shalat  kalian  dengan  penuh
ketaatan  kepada-Nya  terhadap  apa  yang  telah  diperintahkan  kepada
kalian  dan  apa  yang  dilarang-Nya.   Sebagaimana  dijelaskan  dalam
riwayat-riwayat berikut :

5479.   Ali   bin   Sa'id   AI   Kindi   menceritakan   kepadaku,   ia
berkata:  Abdullah  bin  AI  Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: dari Ibnu Aun dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah:   ,fi, iL*';L9'
':]±;;i  "Berdirilah  untuk Allah  (dalam  shalatmu)  dengan  khusyu"  ±a.
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berkata:  maksudnya ada|ah ketaatan.587

5480.  Abu  As-Sa`ib  Salim  bin  Junadah  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun dari
Asy-Sya'bi dengan periwayatan yang sama.588

5481.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Yahya  bin
Wadhih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul  Munib
menceritakan  kepada  kami  dari  Jabir  bin  Zaid  tentang  firman
A;Ilahi;.  ':p3;i  ,A, .\j±; "Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu)
C7e#ga# A¢ws');w " ia berkata: ketaatan.589

5482. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu ldris
menceritakan kepada kami dari Utsman bin AI Aswad dari Atha`
tentang  firman  Allah:   i;;:3   ,ri,   i;jL,'  "Berd7.7'z./CZA  "»fztA j4//&A

/ao/om sfec[/a/mwJ cJe#gr# *fows};w '' ia berkata: kepatuhan.590

5483.  Ahmad  bin  Ubdatul  Hamsha  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: Abu Awanah menceritckan kepada kami dari Ibnu Bisyr
dari  Sa'id  Ibn  Jubair  tentang  firman  Allah:   i;;:3    ,ri,   iL*'jp`
"Berdirilah  untuk  Allah  (dalam  shalatmu)  dengan  khusyu"  ia.

berkata: maksudnya adalah ketaatan.59'

5484.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Abi Rasyid
dari Sa'id bin Jubair bahwa ia ditanya seseorang tentang gzt##/,
ia berkata: gw#wf adalch ketaatan atau ketundukan.592

587    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449), Ibnu Athiyah dalam AJ MWAarrz.r i4/ Wra/.I.z

( 1 /323) dan Ibnu Jauzi dalam Zad A/ "asl.r ( 1 /284).588    |bnu Abi Hatim dalam ra/Sz.r (2/449) dan Ibnu Athiyah dalam A/ W#Aarrz.r 14/

Wa/.i.z(I/323).
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/449)  dan  lbnu  Jauri  dalam  zed .4/  Masz.r
(I/284).
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5485.  mnu  Humaid  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Yahya  bin
Wadhih   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abid   bin
Sulaiman   menceritakan   kepada   kami   dari   Adh-Dhahhak,   ia
berkata:  1afazh  gc{#w/  yang  Allah  sebutkan  dalam  AI  Qur`an,
mcksudnya adalah ketaatan.593

5486. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
bin  Harm  memberitahukan  kepada  kami,   ia  berkata:   Juyair
memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman
A;Ilah; ..  ':]£;i  ,A, .\js; "Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu)
deHga7t   frfo#s)w"   ia   berkata:    sesungguhnya   pemeluk   semua
agama   melakukan   perbuatan   untuk   Allah   dengan   maksiat,
sementara    kalian    lakukanlali    untuk    Allah    dengan    penuh
ketaatan.594

5487.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Zuhair  menceritakan
kepada  kami   dari   Juyair  dari   Adh-Dhahhak  tentang   firman
A;I+ch..  ':r£;i  ,i, .\}S; "Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu)
de#gr#   4rfe#s);w"  ia  berkata:   lakukanlah  untuk  Allali   dengan

penuh ketaatan dalam segala hal, dan taatlah kepada Allah dalam
Shalat ka|ian. 595

5488.  Dari  Husain  bin  AI  Falj  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Aku     pemah     mendengar     Abu     Mu'adz     berkata:     Ubaid
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata tentang firman Allah:  $3;:S ,i, iL*';2j' "Be7`dz.J'z./ofe
untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu" k:a:ha. Qunut di stmi
artinya:    ketaatan,    ia    mengatakan:    Setiap    pemeluk    agama

593    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Ibnu Athiyah dalam i4/ A4lc/fo¢rrz.r A/

Wrojz-z ( 1/323) dan Qurthubi dalam Tafsir 93/214).
594    |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/449)  dan  Ibnu  Jauri  dalam  Z¢d  A/  Masz.r

(1/284).595    |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/449)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Z¢d  .4/  A4¢sz.r

(1/284).
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memiliki  shalat,  mereka melakukan  shalat  untuk  Allah  dengan

penuh kemaksiatan,  maka kalian harus  melakukan untuk Allah
dengan penuh ketaatan.596

5489.  AI Mutsanna menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mu'awiyah  bin
Shalih  menceritakan  kepadaku  dari  Ali  bin  Abi  Thalhah  dari
Abbas tentang firman Allah:   6`:i!3  ''De#gr# 4¢#s);t4" ia berkata:

yaitu ketaatan. 597

5490.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     pamanku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   bapakku   menceritakan
kepadaku dari bapaknya dari  lbnu Abbas tentang firman Allah:
':]±;i ,A,.\}3; "Berdirilch untuk Allah (dalam shalatmu) dengan

frfews};w '' ia berkata: ketaatan.598

5491.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  AI  Hamani
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Syarik  menceritakan
kepadaku dari  Salim dari  Sa'id tentang  firman Allah:    ,6,  iL*'Sj
':a;i "Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyul'

ia berkata: ketaatan599.

5492. Umron bin Bakkar AI Kilai menceritckan kepadaku, ia berkata:
Khaththab  bin  Utsman  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:
Abu  Ruh  Abdurrahman  bin  Sarman  As-Sukuni  Hamshi  aku
menemuinya di Armenia, ia berkata:  Aku mendengar AI Hasan
bin Abi AI Hasan berkata tentang fiman Allah:  $3;:5  ,6,  iL*'jL>'
"Berdirilah  untuk  Allah  (dalam  shalatmu)  dengan  khusyu"  ia,

596    Ibid.
597    Ibid.
598   |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/449)  dan  Sa'id  bin  Manshur  dalam  S«na»

5so   !!:::4).
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berkata: penuh ketaatan6°°.

5493.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Hasyim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih
dari  Mujahid  tentang  firman  Allah:   i;;±3  ,&,  iL*';p'  ''BeJ'dz.7~j./ofo
untuk   Allah   (dalam   shalatmu)   dengan   khusyu"   it+  berkata..
ketaatan.601

5494.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami  dari  Ibnu  Abi Najih dari
Muj ahid dengan riwayat yang sama.602

5495. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah:    ;i;;:S ,a, iL*';p'
"Berdirilah  untuk  Allah  (dalam  shalatmu)  dengan  khusyu"  ia,

berkata: penuh ketaatan6°3.

5496.  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad   Az-Zubairi   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
Fudhail  bin  Marzuq  dari  Athiyah,  ia  berkata:  mereka  dahulu
ketika  sedang  shalat  senantiasa  berbicara  tentang  kebutuhan
mereka hingga turun  firman  Allah:   {p;;±3   ,&,  iL*';p`  ''Berdz.rz./aft
untuk  Allah   (dalam  shalatmu)   dengan  khusyu"  \a.in  nereka,
meninggalkan   pembicaraan.   Ia   mengatakan:   1afazh   go#z.J}.I.#

yaitu ketaatan. 604

5497. Muhammad bin Imarah bin AI Asadi menceritakan   kepadaku,
ia berkata:  Ubaidillah bin Musa menceritakan  kepada kami,  ia

600    |bnu Jauzi dalam za!dA/ Wasz.r (1/284).
601    Mujahid dalam Tafsir (hal 239).
602    |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/449)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zad  A/  Masz.r

(I/282).603    AbdurTazzaq dalam Tafsir (1/254) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan

Ibnu Jauzi dalam Zadu Masir (1/284).
604    As-Suyuthi dalamAd-Dz"A/ Ma#/s#r (1/730).  I

----.. (
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berkata:   Fudhail  memberitahukan  kepada  kami   dari   Athiyah
tentang  firman  Allah:   4;±±3   ,i,   iL*';j  ''Berdj.rz./oA  w#f"k  j4//orfe

/dcz/czm  sfecz/cz/mwJ  deHgr#  kfows)/z4"  ia  berkata:   Dahulu  mereka
berbicara dalam shalat tentang kebutuhan mereka, sampai turun:
':]±;i ,i,.\}S; "Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan

k¢ws);w"  kemudian  mereka  meninggalkan  pembicaraan  dalam
Sha|at605.

5498.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku   dari   lbnu   Juraij,   ia   berkata:   Ibnu   Abbas   berkata
tentang  firman  Allah:   $3;:3   ,d,   iJ3j.'  ''Berdj.rz./aA  w#f"fr .4//¢fa

/dcz/czm  s%a/czfmw/  c7e#gr#  kAws);w"  ia  berkata:   Semua  pemeluk
agama  melakukan  shalat  dengan  maksiat,  maka  mulai  saat  ini
shalatlah kalian untuk Allah dengan penuh ketaatan6°6.

5499.  Ar-Rabi'  bin  Sulaiman menceritckan kepada kami,  ia berkata:
Asad  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu
Luha'iah    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Darraj
menceritakan kepada kami dari Abil Haitsam dari Abi Sa'id dari
Rasulullah  SAW  beliau  bersabda:   Setiap  huruf  di  dalam  AI

Qur`an terdapat makna qw#wf, maksudnya adalah ketaatan6°7.

5500.  Abbas bin  Walid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Sa'id
bin  Abdil  Aziz  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   kata

gw#wf  berarti  ketatatan  kepada  Allah,  Allah  rcI '/a  berfirman:

605     Ibid.
606   Ibnu  Abi  hatim  dalam  Tafsir  (2/449)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zad  ,4/  Mosl.r

(1/284).607   Ahmad dalam Mzfs#ad (3/75) dari jalur lain dari Ibnu Luhai'ah, Haitsami dalam

A4a/.ma' Zawa`id (6/320)  dan Abu  Ya'1a  AI  Maushili  dalam M«s»ad (2/522),
(1379)  dan  Ibnu  Katsir  dalam  Tafsir  (92/38)  dari jalur  Ibnu  Abi  Hatim  dan
mengisyaratkan kepada jalur  Ahmad  ini  dan  mengatakan:  akan  tetapi  dalam
sanad ini terdepat kelemahan yang tidak bisa dijadikan dalil,  dan mere/8'ha»
hadits  ini  adalah suatu kemungkaran,  dan mungkin ia perkataan sahabat atau
yang \alinnyai, wallahu a'lam.
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a;;:3,d,iL*'±p'maksudnyaadalahketaatan608.

5501.   Sa`id   bin   Ar-Rabi'   menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:
Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Thawus, ia
berkata:  bapakku  perah  berkata:  a"#wf  artinya  adalah  ketaatan
kepada A||ah609.

Sebagian   ulama   bexpendapat:    kata    0#7!#/   dalam    ayat   ini
bermakna diam, dan mereka berkata: penafsiran ayat itu adalah:
dirikanlah shalat olehmu karena Allah dengan diam,karena Allah
telah   melarang   kalian   berbicara   dalan   shalat.   Sebagaimana
riwayat berikut :

5502.   Musa  bin  Harun  menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada kami dari As-Sadi tentang firman Allah:    {};;a ,a, iL*'±L'
"Berdirilah untuk Allah  (dalam shalatmu)  dengan khusyu" k:ata.

g%«w/ dalam ayat ini adalah diam6]°.

5503.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi  dalam berita yang ia sebutkan dari Marrah dari  Ibnu
Mas'ud, ia berkata: daliulu kami melcksanakan shalat, kemudian
kami   berbicara,   seseorang   bertanya   kepada   temannya   yang
sedang   shalat  tentang  keperluannya,   1alu  ia  memberitahukan
kepadanya,  dan  mereka  menjawabya  setelah  ia  salam.  Sampai
aku   datang   dan   mengucapkan   salam,   tetapi   mereka   tidak
mejawab salamku, hingga aku merasa kesal. Tatkala Rasulullch
selesai menunaikan shalatnya, beliau berkata:

608    Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi kami.
609    Syafii  dalam ,4Aham  ,4/  gwr`fl#  (1/78)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsimya

(2/449) dan Ibnu Jauzi dalam Zad A/ A4las!.r ( I/284).6'°    Ibnu  Athiyah dalam j4/ MWAarrz.r A/  Wa/.i.z (1/323) dan Qurthubi  dalam Tafsir

(3/214).



Swrah AI Baqarah

"Tidak  menghalangiha  menjawab  salammu,  akan  tetapi  kami

telah  diperintahkan  melakulan  shalat  dengan  berdiam,  tidak
berbz.corm cJa/¢m sAa/a/. '' Kata a"##/ di sini berarti diam.6' I

5504.  Muhammad bin Ubaid AI Muharibi menceritakan kepadaku, ia
berkata:  AI  Hakam  bin  Zuhair menceritakan  kepada  kami  dari
Ashim   dari   Zarr   dari   Abdullah,   ia   berkata:   dahulu   kami
berbicara   dalam   shalat,   kemudian   aku   mengucapkan   salam
kepada Rasulullah,  akan tetapi beliau tidak menjawab  salamku,
ketika  beliau  selesai  shalat  dan  hendak  pergi  beliau  berkata:
Allah telah memerintahkan  agar kalian jangan berbicara ketika
shalat. Dan Ayat ini turun:  4;;:3 ,6, iJ2;r' "Berdz.j'z./CZA w"/wk j4//crfe

(dalam shalatmu) dengan thusyu'ie" .

5505. Abdul Hamid bin Bayan As-Sukari menceritakan kepada kami,
ia berkata: Muhammad bin Yazid memberitaliukan kepada kami,
dan Abu Kuraib menceritakan kepada kani, ia berkata: Ibdu Abi
Zaidali dan Ibnu Namir dan Waki' dan Yu'la bin Ubai semuanya
menceritckan kepada kami  dari  Isma'il bin Abi  Khalid  dari  AI
Harits  bin  Syubaili  dari  Abi  Amr  Asy-Syaibani  dari  Zaid  bin
Akram, ia berkata: pada masa Rasulullah dchulu, kami berbicara
ketika   shalat,   seseorang   di   antara   kami   berbicara   kepada
temarmya akan keperluannya, hingga ayat ini turun:    J;  i|ja;:i
'{f y5S    ,i,  .\}$6   S=±Srf   -9Jj4}j\6   5iso:\  "Peliharalah  segala

shalat(mu).  dan  (peliharalah)  shalat  wustha.  Berdirilah  untuk
Allah  (dalam  shalatmu)  dengan  khusyu"  karri  diperhia;man

6' I    As-Suyuthi dalam Ad-Di." A/ Wa»ts«r (1/730).
6'2    Ibid.
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untuk diam (tidak berbicara)ketika sha|at6' 3.

5506.  Hanad  bin  Sari  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abul

#ra:Sg¥=Caenritfaanh:ke£:#,ko:,Tj3d::e:da,:.;¢kfrd„a:1;„k]kri;#¢#
/#cz/czm  s¢cz/czfmw/   c7e#g¢#` k'fews)/w"  ia  berkata:   mereka  dahulu
berbicara  ketika  menunaikan  shalat,  pelayan  seseorang  datang
menemuinya  ketika   ia   sedang   shalat,   kemudian   ia  bertanya
sesuatu    kepada    majikannya,    setelah    itu    mereka    dilarang
berbicara ketika sha|at6]4.

5507.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin
AI Mughirah menceritakan kepada kami dari Unbasah dari Az-
Zubair  bin  Adi  dari  Kultsum  bin  Mushtaliq  dari  Abdillah  bin
Mas'ud,  ia berkata:  Nabi  SAW biasa menjawab  salamku ketika
sedang shalat, suatu hari aku mendatangi beliau ketika itu beliau
sedang  shalat  kemudian  aku  mengucapkan  salam  kepadanya,
tetapi   beliau  tidak  menjawab   salamku,   selesai   shalat  beliau
bersabda..
°ji ;S\:4ji g2 ;±j' '.:,:lit :i; L€!3  c;i=j a 9;i :, :i,}=j£ ^a„

c'

Y!F:3 *: ir a; eJ `?, +* +ki #;
S`

J!

Y

irj A ,,:Sj
"Sesunggwhnya   Allah   berbicara   dalam   segala   urusan-Nya

dengan     sekehendak~Nya,     ahan     tetapi     saat     ini     Allah
memerintahkan halian,  hendaknya  seseorang jangan berbicara
ketika    shalat,    kecuali    ia    berzihir    kepada    Allah    dengan
mensucikan dan mengagungkan Allah, dan laksanakanlah shalat

6"    Bulchari  dalam bab  Tafsir  Qut`an  (4534)  dan  Muslim dalam bab  Masjid  dan

tempat shalat (35).
6"    As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr j4/ A4la#tswr (1/730).
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karena Allah dengan tidak berbicara.'f]\S

5508.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu    Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan
tentang  firman  Allah:   i;i:S   ,i,   iL*';L'9'  ''Berdz.rz./czfe  w#/w* A//¢A

/dcz/czm    sAcl/cz/mwJ    de7tgcz71    4fewsyct"    ia    berkata:    jika    kalian
menunaikan   shalat   maka   diamlah,   jangan   kalian   berbicara
kepada  seseorang  pun  sampai  selesai  shalat.  Ia  berkata:  qa#z.J
a;dalah mushalli  (orang yang  sedang  menunaihan  shalat)  ya:ng
tidak berbicara616.

Sebagian    ulama   bexpendapat:    Kata   qwHw/   dalam    ayat    ini
maksudnya adalah ruku dalam  shalat  dan khusyu di  dalamnya.
Dan mereka belpendapat dalam penakwilan  ayat ini:  Berdirilah
untuk  Allah  dalam  shalat  kalian  dengan  khusyu,  tenang,  tidak
bersenda  gurau  dan  tidak  bermain-main.  Sebagaimana  riwayat
berikut:

5509.  Sulaim  bin  Junadch  menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Ibnu
Idris  menceritakan  kepada  kami   dari   Al-Lalts  dari   Mujchid
tentang  firman  Allah:   S=±;3   ,d,   iL*';L'j`  ''Berdz.rz./aft  w#fw4 ,4//¢fo

/dcz/am  sfocz/czfmwJ  de#grm  *flus);w"  ia  berkata:  di  antara  makna

gwrzzt/ adalah melanakan ruku, menundukkan pandangan, tidak
senda  gurau,  dan  khusyu  karena  takut  kepada  Allah.  Apabila
salah  seorang  dari  ulama  melakukan  shalat,  ia  takut  kepada
Allah   untuk   menoleh   dan   membolck-balikkan   kerikil,   atau
mengeljakan   sesuatu   yang   tidak   berguna,   atau   memikirkan
tentangdunia6]7.

5`510.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Jarir

6"   Nasa`i  dalam  Sw»an  (1/19),  (1220)  dari  jalur  lain  dari  Zubair  bin  Adi  dari

Kaltsum dari Ibnu Mas'ud.
6]6    As-Suyuthi dalam .4d-D«FT A/ Wapts«r (1/731) dan Mawardi dalam A»-IV%ha/

waJ4'Uy""(,/310).
6'7   |bnu A| Mubarak dalam.4z-Z»Ad(I/38l).
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menceritakan  kepada  kami  dari  Al-Laits  dari  Mujahid  dengan
riwayat  yang  sama sepertinya,  tapi  ia berkata:  di  antara makna

9WHw/ adalah diam dan khusyu618.

5511.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Hukkam
menceritakan   kepada  kami   dari   Unbasah   dari   A1-Laits   dari
Mujahid tentang firman Allah:   43±±3  ,fi,  iL*';p`  ''BerdJ.J.i./a/€  w#rwk

Allah  (dalam  shalatmu)  dengan  khusyu"  .La, beirata...  di  anlilla,
makna  gw7!z//  adalah  khusyu,  tidak  senda  gurau  karena  takut
kepadaA||ah619.

Para  ahli  fiqih  dari  kalangan  sahabat-sahabat  Rasulullah  SAW
apabila   sedang   mendirikan   shalat,   ia   tidak   menoleh,   tidak
membolak-balikkan  batu  kecil,  tidak  berbicara  dengan  dirinya
sendiri  tentang masalah-masalah  yang berkaitan  dengan urusan
dunia, kecuali ia lupa sampai ia meluruskan lagi shalatnya.

5512.  Amar  bin  AI  Hasan  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu
Abi  Ja'far  menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya  dari  A1-
Laits   dari   Mujahid   tentang   firman   Allah:    :A:i:3      ,d,    iL*'jr'
"Berdirilah  untuk  Allah  (dalam  shalatmu)  dengan  khusyu"  .\a.

berkata:  sesungguhnya di antara makna gw#wf adalah dian atau
tidak  bergerak  kemudian  menyebutkan  dengan  riwayat  yang
sama620.

5513.  Amar  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi'  tentang
FI:rman  AI+ah. ..   ':±;i   ,A,  .\js;  "Berdirilah  untuk Allah  (dalam
sfecz/czfmw/  de#g¢#  4fowsy#'' ia berkata:  maksudnya kata gz{77w/ di

sini adalah tidak bergerak, artinya mendirikan shalat dan berdiri

6'8    Baihaqi dalam fy#'ab j4/ J"a!# (3/147).
6"    Sa'id bin Manshur dalam sw#a# (3/921).
62°    Tirmidzi da|am Ivawadz.r (4/190), Marwazi dalam ra'dzz.rm godr SAC/CZJ (I/180)
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tegak62l.

Sebagian  mereka  mengatakan:  bahwa  kata qclHw/  dalam  kontek
ini adalah doa, mereka berkata: Penakwilan pada ayat ini adalah:
berdirilah   dalam   shalat   kalian   karena   Allah   dengan   penuh
keinginan. Sebagaimana riwayat berikut:

5514.  Ya'qub  bin  lbrahim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu
Ulyah     menceritakan     kepada    kami     dan     Ibnu     Basysyar
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Abi Adi dan Abdul
Wahab, dan Muhammad bin Ja'far semua sahabat menceritakan
kepada  kami  dari  Auf  dari  Abi  Raja`,  ia  berkata:  aku  shalat
Shubuh  bersama  Ibnu  Abbas  di  Masjid  Bashrah,  kemudian  ia
membaca  doa  bersama  kami  sebelum  ruku.  Selesai  shalat  ia
berkata:ini   adalah   shalat  wzts/Acz   yang  Allah   sebutkan  dalam
fil:rmalINya,..   ':p3±S    ,A,   .\js;  "Berdirilah  untuk  Allah  (dalam
Shalatmu) dengan khusyu'bz2 .

Abu   Ja'far  berkata:   Pendapat-pendapat  yang   lebih  tepat
kebenararmya  tentang  Penakwilan  ayat:   i;;±3   ,d,   iL*'jp`  ''Berdz.rz./¢fo
untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu" aidalch porkataan orang

yang mengatakan: penakwilannya adalah ketaatan, hal itu karena akar
kata  qzt#zt/   adalah  ketaatan.   Ketaatan  kepada  Allah  dalam   shalat
adalali dengan berdiam tidak berbicara yang membuat ia lalai kepada
Allah. Karena itu salch satu sisi penakwilan kata qw#wf dalam konteks
ini  kepada  kata  diam  adalah  salah  satu  makna-makna  yang  Allah
wajibkan  kepada  hamba-hamba-Nya.  Kecuali  membaca  AI  Qur`an
atau berzikir kepada Allah  dengan  segala kebesaran-Nya.  Di  antara
sesuatu   yang  menunjukkan  bahwa  mereka  mengatakan   demikian
sebagaimana yang telch kami sifati adalah perkataan An-Nakha'i dan

62'    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Mawardi dalam Aw-IVwAaf rm A/ U}ur#

622    S]::hLa°q)i. da|an Sw»an  (I/461),  Mawardi  dalam An-IVwka/ wa 4/  U);em  (1/309)

dan Ibnu Jauri dalam zed A/ Wasl.r ( I /283).
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Mujahid, sebagaimana riwayat berikut:

5515 . Ahmad bin Ibnu Ishaq AI Ahwazi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami dari
Sufyan   dari   Manshur   dari   lbrahim   dan   Mujahid   keduanya
berkata:  dahulu mereka berbicara dalam shalat, salah seorang di
antara  mereka  memerintahkan  saudaranya  dengan  keperluan,
kemudian  turunlah  ayat  ini:   4;;:3   ,fi,   iL*'jL'  "Berdz.rz./¢fo  wH/w4
Allah   (dalam  shalatmu)   dengan  khusyu"  .ia, beha:ka..  r"eleha
menghentikan   pembicaraan,   dan   kata   gct#ztf   dalam   ayat   ini
adalah diam, dan g#77w/ juga bermakna ketaatan623.

Ibrahim dan Mujahid menjadikan kata qz{7zwf adalah diam dalam
ketaatan kepada Allah  sebagaimana penafsiran yang telah kami
katakan.

Ketaatan  kepada  Allah  terkadang  mengandung  makna khusyu,
diam, melamakan berdiri dan doa, karena semua itu tidak keluar
dari  salah satu dua makna,  yaitu berupa perintah kepada orang

yang   shalat   atau   anjuran   kepadanya.   Seorang   hamba,   jika
demikian,  berarti  taat  karena  Allah,  dan  dia kepada  Tuhannya
adalch  orang  yang  taat.   Kata  gw#wf  asalnya  adalah  ketaatan
kepada Allah, kemudian kata itu digunakan untuk semua makna

yang mengandung ketaatan hamba kepada Allah.

Dengan demikian, maka penakwilan ayat ini adalah: Peliharalah
segala  shalatmu,  dan  peliharalah  shalat  wws/focz,  dan  berdirilah
untuk  Allah  dalam  shalatmu  dengan  penuh  ketaatan  dengan
meninggalkan  pembicaraan  satu  sama  lain  dan  lain-lain  yang

juga  termasuk  kandungan  makna-makna  pembicaraan,  kecuali
bacaan AI Qur`an di dalam shalat, atau mengingat Allah yang itu
memang selayaknya atau berdo'a di dalamnya, tidak bemcksiat
kepada Allah di dalam shalat dengan melalaikan batasan-batasan

623    Abdunazzaq dalam A4wsAa##o/(2/33 I).
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shalat dan lalai pada kewajiban-kewajiban kepada Allah baik di
dalam shalat maupun di luar shalat.

©©©

cf~ri{iB±st.+,iTs¢±gci3;fv¢€jji£5t5

©c#ijj3P,L`rat
"Jika kcimw dc[lcim keadaan tc[kwt (bchcrya), mcika shcilc[tlclh

sanibil be77.cilan atom berkendarcran. Kemndjan apabjla
kainw telcih ciman, makc[ sebt4tlah Allcih (shcilatlcih) ,

sebclgdimcmcl Allah telah mengqj.arkan kepadcl kclmw cipa
ycmg behom kou ketahwi".

(Qs. AI Baqarah [2]: 239)

Penakwilan firman A]]ah: fFB j{ i€j ;i:; 6S  /Jz.k¢ A¢m«
dalam keadaan takut [bahaya], maka shalatlah sambil berjalan atau
berkendaraan)

Abu   Ja'far   berkata:   yang   dimaksud   oleh   Allah   dengan
firman-Nya ini adalah: berdirilah untuk Allah dalam shalatmu dengan

penuh  ketaatan  kepada  Allah,  kalni  telah  menjelaskan  maknanya.
Wahai  manusia  jika  kamu  dalam  keadaan  takut  terhadap  musuh-
musuhmu, takut terhadap diri kalian dalam kondisi pertemuan kalian
dengan musuh-musuh kalian, maka shalatlah kalian sambil berjalan di
atas bumi,  dengan penuh kekhusyuan kepada Allah.  Maka  shalatlch
kalian   sambil   beljalan,   sedang   kalian  berada   dalam   peperangan,

pertempuran    dan    jihad    melawan    musuh-musuh    kalian,    atau
berkendaraan  di   atas  punggung  binatang-binatang  kalian.  Hal  itu
merupakan  balasan  bagi  kalian  karena  kalian  telah  melaksanckan
shalat untuk Allah dengan penuh ketaatan.
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Tatkala  kami  mengatakan  bahwa  makna  itu  demikian,  maka
dibolehkan me7IczsAc!bkcm  (membaca /a!/A¢A)  kata rzj.¢/ dengan malcna

yang   dibuang.    Demikianlah,   orang   Arab   khususnya   melakukan
demikian   dalam   hal   balasan,   karena  kata   yang   keduanya   seperti
di¢/czflcz# kepada kata yang terlebih dahulu. Dijelaskan bahwa mereka
mengatakan:  kebaikan  itu  dibalas  dengan  kebaikan,  demikian  juga
kejahatan   itu   dibalas   dengan   kejahatan,   maksudnya:   jika   engkau
melakukan  kebaikan,  pasti  engkau  akan mendapatkan  kebaikan,  dan

jika  engkau  melakukan  kejahatan,  pasti  engkau  akan  mendapatkan
kejahatan.  Mereka  mengcz/a;flcan  (mengikutkan)jawaban  kepada  kata

yang  pertama  untuk  menguatkan  yang  kedua  dengan  menguatkan
yang pertama.  Demikian j.uga firman Allah:  6[i|3  i  Y¢€j  ,;i£;  35
"Jika  kamu  dalam  keadaan  takut  (bahaya),  maka  shalatlah  sambil

ber/.cl/cz#   czfcz#   berfre#d¢rczcz# "  maksudnya  adalah  jika  kalian  dalam

takut   bahaya   shalat  berdiri   di   atas  bumi,   maka   shalatlah   sambil
berjalan.  Kata  JLjJ`  dalam  ayat  ini  adalah  jamak  dari  kata  Jjr`j
atau  Jrj.  Sementara ahli Hijaz mereka mengatakan untuk satu orang
dengan sebutan:   JJrj didengar dari mereka:

irj  €L  all  >==+?  Lj!  aal;  ;i;  dan didengar dari  sebagian
orang  Arab  mereka  menyeb'utkan  satu  orang  dengan  kata:   ®>^JTj
Sebagaimana perkataan sebagian Bani Uqai|624:

625 ¢L3L '®ir; &i 'L+; ;i;3i .i 3;i± ub' Li;i i;i 6j£

Orang yang mengatakan ®tlrj untuk rmc{dzcz4*czr, berarti untuk
mcMH#¢tsnya  adalah  JL?j   ,  untuk  janak  baik  mwc7zczfr4czr  ataupun

624    Bait ini ada|ah milik Majnun Laila bukan milik seorang bani Uqail.
625    Sa|ah satu bait qasidah A4a/.#w" £az./a, yang awalnya berbunyi:

g~6J d6 *lJ uii J!lJ u!i u!j6i u¢' Li cj uiiu` .Jil'

9,633fa*jj'ria;iiai.±ihiJj'6}'ji£
Danbaitinidenganredaksinyadi;e6utkantanpasanaddalamA/Bagz./a»z.karya
Abu Barakat AI Abyari (hal. 548).
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#tzt¢##oJs  boleh  mengatakan  Jtrj  |jfl`  L5-Ji  kata  Jtrj  seperti  kata:

JLJ J JLJ.
Diceritakan dari sebagian mereka, bahwa sebagian mereka ada

Laenr:kam::iabcaac:€¥};}¥ua.b9ac:::a,cna]£eenngua:ttkag:1:]daske::f:::
demikian   karena   berbeda   dengan   bacaan   yang   diwariskan   yang
teaperinci di Negara-negara |s|am626.

Adapun kata ®\fJ` itu adalali jama dari kata iTf`j, dikatakan:
dia iTf`j   dan mereka ®\fj dan  lfjdan  a.fjdan +6'j dan ijji
dan +jfji, dikatakan: i[J`ji j ,u` jr +jfji Uf +.

Penakwilan  kami  ini  adalah  sesuai  dengan  penakwilan  para
mufassir seperti dalam riwayat berikut:

5516. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim
menceritakan       kepada       kami,       ia       berkata:       Mughirah
memberitahukan   kepada  kami   dari   Ibrahim   ia  berkata,   aku

pemch bertanya kepadanya tentang firman Allah:  €\=f3  i  Y¢€j
"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan, ia berkata..

ketika diburu lawan ia shalat sambil berkendaraan atau berjalan,
dan menjadikan sujud lebih rendah dari ruku, ia shalat dua rakaat
dengan isyarat627.

5517.   Thnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu
Asyim    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Sufyan
menceritakan kepada kami  dari Mughirah dari  Ibrahim tentang
firman  Allah:   lf\f3   i   Y.€j  ia  berkata:  shalat  dalam  kondisi
Peperangan itu dua rakaat dengan isyarat628.

626    |krimah dan Abu Mujliz membaca:  1G} dengan ra ` dAammafe danjz.in f¢s};did,

dan diriwayathan dari Ikrimah bahwa ia membaca/a/A¢A dengan ra ` dflamma„,
dan dtoaca. dengan ra ` dhammah da:njim fathah dengan tasydid ta:apa alit dan
dibaca, dengan ra ` fathah chnjim sukun, \ihat Tofsir lbnu Ha}ryan (2/549).

627    Sa`id bin Manshur dalam sw#a# (3/927).
628    |bnu A| Mubarak dalam/I.Aad (1/182).
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5518.  Ahmad bin  lshaq  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad  menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan  dari  Mughirah
dari Ibrahim tentang firman Allah:  6\f3 i Y.€j ''A4la4a sA¢/¢f/¢fe
sczmbl./ ber/.cz/¢# cz/czc/ berke#dczrczc}# " ia berkata:  shalat dua rakaat

di mana ia berisyarat dengan wajahnya629.

5519.  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Israil
menceritakan  kepada  kami   dari   Salim   dari   Sa'id  bin   Jubair
tentang  firman  Allah   f\f3 i  y.€j    ''Ma*¢  s#a/af/o¢  s¢mbz./
berjcz/cz#  cz/czw  berife#c7czrczcI# "  ia  berkata:   apabila  kuda  sedang

binal maka buatlah suatu isyarat63°.

5520  Ahmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Abu  Ahmad
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sufyan  menceritakan
kepada kami dari Malik dari Sa'id, ia berkata: dengan isyarat63t .

5521.  Ahmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Ahmad
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hasyim  menceritakan
kepada  kami  darn  Yunus  dari  AI  Hasan  tentang  firman  Allah:
gjs3    jl    S€±    "Maka    shalatlah    sambil     berjalan    atau
berke#c7cz7~aa77 "  ia  berkata:   apabila  dalam  kondisi  peperangan
mcka   shalatlah   sambil   berkendaraan   atau  berialan   di   mama
Waj ahnya mengikuti gerakan632.

5522.  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu  Asyim  menceritakan kepada kami  dari  Isa  dari  lbnu  Abi
Najih dari Mujahid tentang firman Allah:  6\f3  ;i  Y¢€j  ''Mafra
shalatlah   sambil   berjalan   atau  berkendaraan"   para.  sah:zrbat
Muhammad  SAW  dalam peperangan di  atas kuda, jika merasa
takut  maka  shalatlch  sambil  beljalan  ke  arah  nana  saja  baik

Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir 92/450).
Ibnu Abi Syaibah dalam WwsAan#a/(2/466) dengan iedaksi yang sepertinya.
Sa'id bin Manshur dalam Sw#a# (2/241 ).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).
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dalam   kondisi   berdiri   atau   berkendaraan,   atau   sebagaimana
mampunya    dengan    menggerakan    kepalanya    atau    lisannya
Sebagai isyarat633.

5523.   AI  Mutsarma  menceritaakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu
Huzaiffah    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Syibil
menceritckan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
dengan riwayat yang sama, kecuali ia berkata: atau berkendaraan
bagi   para   sahabat   Nabi   SAW,   dan   ia   berkata   juga:   atau
berkendaraan     atau     semampunya     dengan     menggerakkan
kepalanya dan seluruh hadits  sama dengan riwayat yang seperti
itu634.

5524.  Yahya bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Yazid     menceriakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Juyair
memberitchukan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman
A:Ilah..  g):5:}     jl   4€±  "Maka  shalatlah  sambil  berjalan  atau
ber4e#dczrcza#''    ia    berkata:    jika    mereka    bertemu    dalam

peperangan,  dan mereka menyerang  atau  diserang  atau  dikejar
binatang  buas  maka  shalat  mereka  adalah  dua  tckbir  dengan
men8ikuti arch nana saja635.

5525. AI Mutsama menceritakan kepadaku, ia berkata:  Amr bin Aun
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hasyim  menceritakan
kepada kami, ia berkata:  Jubairin memberitahukan kepada kami
dari  Adh-Dhahhck tentang  fiman  Allah:  6f3  i  Y.€j  ''Mczfr&
shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan" ±iibelk:ate;. dahom
kondisi    peperangan    shalat    dibolehkan    berkendaraan    atau
beljalan,   apabila   diburu   atau   dikejar   binatang   buas   mcka

633    |bnu  Hajar  dalam  Fafti  ,4/  Bar!.  (2/432)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/

Mantsur (\n3®.
634    |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/450)   dan  As-Suyuthi   dalam  Ad-Dwrr  A/

Mantsur(\n36).
635    Abu Hayyan dalam Tafsir (2/550).
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shalatlah  satu  rakaat  dengan  gerakan  semampunya,  jika  tidak
bisa maka bertakbir|ah dua ka|i636.

5526.   Sufya   bin   Waqi'   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
bapakku  menceritakan  kepada  kami  dari  AI  Fadhl  bin  Dilham
dari AI Hasan tentang firman Allah: 6C53j Y.€j  ''Mczka sfoa/¢//CZA
sambil   berjalan   atau   berkendaraan"   ia.  beak:aha:.   sarfu  Tak.hast
sambil  engkau  berjalan,   dan  dibawa  oleh  unta,   dan  kudamu
beljalan ke arah mama saja637.

5527.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi tentang firman Allah:  6\f3: i Y.€j ;i£; 59  ''JJ.ka 4czmw
dalam keadaan takut  (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan
flfo#  berke#dczrcz¢#"  adapun  kata   Y¢€j,  maka  beljalan  dengan
kakimu   apabila   engkau   sedang   berperang.    Shalat   berjalan
dengan  menggerakan  kepalanya  kemana  saja  ia  menghadap,
sedangkan orang yang di atas kendaraan menggerakan kepalanya
kemana saja ia menghadap638.

5528.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kapada kani, ia berkata:  Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada
kami  dari  Qatadah tentang firman Allah:  f\f33i Y'€j  ,i±=;  6§
"Jiha kamu dalam keadaan takut foahaya), maha shalatlah sambil

ber/.cz/cz# afc}zt ber4enc7aracz# " ayat ini mengandung makna:  Allah
menghalalkan kepada kalian apabila engkau dalan keadaan takut
ketika   peperangan   shalat   di    atas   kendaraan    atau   beljalan
mengisyaratkan    dengan   kepalamu   ke   mana    saja   mukamu
menchadap  jika  engkau  mampu  melakukan ` dua  rakaat  mcka
lakukanlch, kalau tidck mcka satu rakaat saja639.

Sa'id bin Manshur dalam S«»an (3/929).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).
Ibid.
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5529.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kami  dari  lbnu Thawus dari bapaknya
tentang  firman Allah  €\=S3  i  Y¢€j ;i£;  5S   "J!.faa  4czrmw dcz/¢m
keadaan  takut  (bahaya).  maka  shalatlah  sambil  berjalan  atau
berkeHdczrtzcz7t " ia berkata: maksud ayat ini adalah dalam kondisi

beradu pedang (peperangan)640.

5530.  AI  Mutsarma  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan kepada kami dari Ma'ma dari Az-Zuhri tentang
firman Allah:  €\€5T3 Ji Yf €j ,ii£; 5S   ''Jz.ka kclm% do/om freadczcz#
takut     (bahaya),     maha     shalatlah     sambil    berjalan     atau
be7i4e#dczrc}cz7? " ia berkata:  apabila musuh meyerang kalian maka
dihalalkan  bagi  kalian  shalat  menghadap  arah  mana  saja  baik
sambil berialan atau berkedaraan menggerckan dua rakaat.  Dan

Qatadah mengatakan: Satu rakaat diberi ba|asan64] .

5531.   Amar  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Ibnu  Abi   Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rubai' tentang
fi\:rman A;Ilch.. gl:53 jl S€± ;±i± 5S  "Jiha hamu dalam keadaan
talout     foahaya),     maha     shalatlah     sambil    berjalan     atau
ber*e"daracz# " ia berkata:  apabila mereka dalam keadaan takut
terhadap    musuh   maka   mereka    shalat   dua   rakaat    sambil
berkendaraan atau be|j a|an642.

5532.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritckan kepada kami  dari Mughirah dari  Ibrahim tentang
EI:r[r\ar\ A;Ilch.. i){S jl S€± ;±3± 5S  "Jiha hamu dalam keadaan
takut     foahaya),     maha     shalatlah    sanbil    berjalan     atou

640    Abdurrazzaq  dalam  MwsAa#"a/ (2/515)  dan  Ibnu  Hazm  dalam  j4/  Mwfoa//a

(3/35).64[    Abdurrazzaq dalam MwsAa##a/I/(2/515).
642    Mawardi dalam,4#-IVwka!f wa ,4/ Uyw" (1/310).
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beJ'keHdar¢¢#"   ia   berkata:   dalam   peperangan   seorang   lelaki
shalat  lima  waktu  di   atas  kendaraannya,  di  nana  wajahnya
memberikan isyarat ketika setiap kali ruku dan sujud, akan tetapi
sujud itu  lebih rendah dari mku,  dan kondisi  ini  ketika pedang
saling   berbenturan,   berada   dalam   keterdesakan,   dan   diburu
lawan643.

5533.  Ibnu  Basysyar menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Mu'adz
bin  Hisyam  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  bapakku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Qatadah   berkata:   jika
mampu  melaksanakan  shalat,  maka  shalatlah  dua  rakaat,  jika
tidck maka shalatlah satu rakaat saja dengan isyarat, jika ia mau,
maka  ia  bisa berkendaraan  atau  beljalan,  sebagaimana  firman
A;Ilth S;`WT.. g):S3  jl SC± ;i;± 5S  "Jika kamu dalam keadaan
takut     (bahaya),     maka     shalatlah     sambil     berjalan     atau
berkendaraanlrf]44 .

5534.  Ibnu  Basysyar menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Mu'adz
bin  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  bapakku
menceritakan    kepadaku    dari    Qatadah   dari    AI    Hasan,    ia
mengatakan:   dalam  kondisi   bahaya   yang  diincar  musuh,   ia
berkata:  Jika mampu mcka shalatlah dua rakaat, dan jika tidak,
mcka shalatlah satu rakaat645.

5535.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada   kani,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
menceritakan kepada kami dari Yunus dari AI Hasan, ia berkata:
Satu rakaat646.

5536.    Ibnu    Basysyar   menceritckan    kepada   kami,    ia   berkata:
Abdunahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Syu'bah

643   Abdunazzaq dalam M"sAawna/(2/514) dari Sufyan dari Mughirah dari Ibrahim
644    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).
645    Ibid.
646    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450) dan lbnu Hazm dalam A} W"Aa//a (3/35).
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menceritakan kepada kami,  ia berkata:  aku bertanya kepada AI
Hakam  dan  Hamada dan  Qatadah tentang  shalat  dalam  medan

Pertempuran, mereka mengatakan: Satu rakaat647.

5537.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Syu'bah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  aku  bertanya
kepada  AI  Hakam  dan  Hamada  dan  Qatadah  tentang  shalat
dalam   medan   pertempuran,   mereka   mengatakan:   berisyarat
den8an isyarat waj ah648.

5538.   Ibnu   AI   Mutsanna  menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami  dari  Hamad,
AI Hakam dan Qatadah, bahwa mereka ditanya tentang shalat di
medan peperangan, mereka mengatakan: Satu rakaat menghadap
kemana saj a649.

5539.   Abu  As-Sa`ib  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu
Fudhail  menceritakan  dari  Asyas  bin  Suwar,  ia  berkata:  aku
bertanya  kepada  Ibnu  Sirin  tentang  shalat  orang  yang  dalam

posisi     diserang     musuh?     Ia    menjawab:     Sebisanya     atau
Semanpunya65o.

5540.  Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu
Ulyah menceritakan kepada kami dari  Sa'id bin Yazid dari  Abi
Nadhrah dari Jabir bin Ghurab, ia berkata:  dahulu kami pemah
memerangi sekelompok kaum dan ikut bersama kami Haram bin
Hayyan,  tiba-tiba  datang  waktu  shalat,  1alu  mereka  berkata:
shalat shalat!, kemudian Haram berkata:  Bagi lelaki  sujud saja,
ketika itu Haram menundukkan wajahnya sujud kepada Allah. Ia

647    |bnu Hazm dalam AJ h4w#aJ/a (5/36) dengan lafazh dan sanadnya.
648     Ibid.
649    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).
65°„  Tidak kami temukan a!tsar ini dalam referensi kami.
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berkata: ketika itu kami sedang menghadap ke arah timur65' .

5541.  Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu
Ulyah menceritakan kepada kami dari AI Jarir dari Abi Nadhrah,
ia berkata: Haram bin Hayyan bersama satuan tentara, kemudian
mereka  mendatangi  musuh,  lalu  ia  berkata:  hendaknya  setiap
lelaki   darn   kalian   sujud   di   bawah   perisainya   dan   wajahnya
bersujud  atau  lakukanlah  yang  paling  mudah  bagi  kalian,  1alu
aku berkata pada Abi Nadhrah: apa yang dimaksud dengan yang

Paling mudah? Dengan isyarat652.

5542.   Suwar  bin  Abdillah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Bisyr bin  Mifdhal  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu
Musallamah  menceritckan  kepada  kami  dari  Abi  Nahdrah,  ia
berkata:Jabir bin Ghurab menceritakan kepada kami, ia berkata:
kami bersama Haram bin Hayyan memerangi musuh ketika itu
kami   sedang  menghadap  ke  timur,  kemudian   datang  waktu
shalat.   Lalu   mereka   berkata:   shalat,   kemudian   Haram   bin
Hayyan berkata: Hendaknya setiap lelaki sujud sekali saja dalam
kondisi bahaya653.

5543. AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin
Nasir menceritakan kepada kanii,  ia berkata:  Ibnu AI Mubarak
memberitahukan   kepada   kami   dari   Abdil   Malik   bin   Abi
Sulaiman dari Atha` tentang firman Allah:  f\f3 i Y.€j ,ii£; 55
"Jiha  hamu  dalam  keadaan  takut   (bahaya),   maka  shalatlah

sambil   berjalan   atau   berkendaraan"   ia   berkata..   sholatla.h
kemana   saja   engkau   menghadapkan   mukamu   baik   sambil
berkendaraan atau beljalan kaki, dan shalatlah ke arch mama saja
kendaraanmu meghadap mengikuti gerckannya654.

Ibnu Hazm dalam A/ MWAa//a (3/36).
Baihaqi dalam Sw#a# (3/257).
Tidak kami temukan atsar ihi dalam referensi kami.
Ibnu AI Mubaralc dalam JI.Aad ( I/178).
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5544.  Sa'id  bin  Amr  As-Sukuni  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Baqiyah  bin  Walid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI
Masu'di  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Yazid  AI  Faqir
menceritakan   kepadaku   dari   Jabir  bin   Abdillah,   ia  berkata:
Shalat dalam kondisi takut bchaya itu hanya satu rakaat655.

5545.  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Musa   bin
Muhammad  AI  Anshari  menceritakan  kepada kami  dari  Abdil
Malik dari Atha`  tentang ayat ini, ia mengatakan:  apabila dalam
keadaan takut maka shalatlah dalam keadaan bagaimana pun656.

5546.   Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan   kepadaku,   ia   berkata:   Malik   berkata,   aku

pemah bertanya kepadanya tentang firman Allah:   Y¢€j ;iii :§
gjs3  .j:   "Jika   kamu   dalam   keadaan   takut   (bahaya),   maha
shalatlah   sambil   berjalan   atau   berkendaraan"   ±aL   belkata..
berkendaraan  dan berjalan,  yang  dapat  dipahami  banyak orang
adalah datang dengan berkendaraan, dan maksud ayat ini adalah
beljalan,danbacalahfimanAllah:/,1±j±-#3Y'l<3jij.t.ia
berkata:     mereka    datang    dengan    keadaan    beljalan    atau
berkendaraan.657

Abu  Ja'far  berkata:  Rasa  takut  yang  dirasakan  oleh  orang

yang  shalat,  menyebabkan  ia  harus  menjalani   shalat  lima  waktu
sambil beljalan atau berkendaraan adalah bentuk rasa takut yang dapat
membahayakan   nyawa   orang   yang   shalat   ketika  berkecamuknya

perang melawan musuh atau dimangsa binatang buas atau adanya unta
yang mengamuk  atau banjir yang menghanyutkan  sehingga ia takut
tenggelam   dan   semua   fcktor-faktor   yang   dapat   menghilangkan

jiwanya jika ia tetap shalat sebagaimana dalam kondisi  aman.  Maka

655    |bnu Abi syaibah dalam A4wsfoa##c}/i (2/215).
656   Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.
657    |bnu Katsir dalam Tafsir (2/406).

E-.I--------
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jika    ia    berada    dalam    kondisi    demikian,    terpaksa    ia    harus
melaksanakan  shalat  sambil  berjalan  atau  berkendaraan.  Dibolehkan
baginya shalat dalam kondisi yang sangat menakutkan, dengan isyarat
mengikuti  kondisi  yang  ada,  sebagaimana  firman  Allah:    ;ii>  6g
8)(53     jl   S€±  "Jika  hamu  dalam  keadaan  taJout  (bahaya),  maka
shalatlah  sambil  berjalan  atau  berkendaraan" hondisi tokut sapedi
inilah  yang  dibolehkan  seseorang  melakukan  shalat  sambil  berjalan
atau  berkendaraan.   Sebagaimana  si fat-si fat  takut  yang  telah  kami
sebutkan di atas.

Alasan kami mengatakan bahwa rasa takut yang diperbolehkan
bagi  seseorang melakukan shalat sedemikian,  adalah shalat yang jika
dilakukan  sebagaimana  mestinya maka kematian  akan  menimpanya,

yaitu  ketika  dalam  kondisi  yang  sangat  menakutkan.  Sebagaimana
dijelaskan dalam riwayat berikut:

5547.   Muhammad   bin   Hamid   dan   Sufyan   bin   Waki'   keduanya
menceritakan  kepadaku,  keduanya  berkata:  Jarir  menceritakan
kepada  kami  dari  Abdillah  bin  Nafi'  dari  bapaknya  dari  ibnu
Umar, ia berkata: dalam shalat 4faaw/Rasulullch SAW bersabda:
sementara  seorang  amz.r  (komandan  pasukan)  dan  sepasukan
tentara sujud satu kali.  Pasukan yang  lain dari kaum muslimin
sedang berhadapan dengan musuh, kemudian pasukan yang telah
satu  kali  sujud  tadi  bersama  czmz.mya  bergerak  menggantikan

posisi orang-orang yang belum shalat, maka beranjaklah orang-
orang  yang  belum  shalat,  kemudian  mereka  sujud  satu  kali
bersama   armz.r   mereka.   Setelah   komandan   regu   menunaikan
shalat ia beranjak pergi, kemudian diikuti oleh setiap orang dari
dua   regu   tersebut   sekali   sujud   untuk   dirinya.   Jika  kondisi
tckutnya  sangat membahayakan  dirinya mcka  shalatlah  sambil
beri alan atau berkendaraan658.

658    |bnu  Majah  dalam S«»a»  bab  mendirikan  shalat  dan  sunnahnya  (1258)  dari

Muhammad bin Shabali dari Jarir dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu
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5548.   Sa'id  bin  Yahya  AI   Umawi  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij
bin Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami  dari  Nafi'  dari
Ibnu Umar, ia berkata:  apabila dalam kondisi peperangan, maka
shalatnya  adalah  dengan  zikir  dan  berisyarat  dengan  kepala.
Umar  berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda:  jika jumlah  mereka
lebih   banyak   dari   ini,   maka   shalatlah   sambil   berdiri   dan
berkendaraan.  Kemudian Nabi SAW menjelaskan antara hukum
shalat 4¢czw/ yang bukan dalam kondisi pertarungan pedang dan
diburu dan hukum shalat Afoczct/dalam kondisi yang sangat takut
dan    pertarungan    pedang    sebagaimana    yang    telah    kami
riwayatkan  dari  Umar.  Dan  telah  kita  ketahui  bersama bahwa
firman Allah  SWT:  6\=3  ;i  Y¢€j  ;±£;  6g   "/i.fro  k¢m#  c7¢/¢m
keadaan  takut  (bahaya),  maka  shalatlah  sambil  berjalan  atau
ber4e#dczrczcz# " maksudnya adalah rasa takut  sebagaimana yang
telch kani gambarkan659.

Dan  seperti  yang  diriwayatkan  Ibnu  Umar  dari  Nabi  SAW,
diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa ia barkata:

5549.    Ya'qub    menceritckan    kepadaku,    ia    berkata:    Ibnu    Ulya
menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar
ia   berkata   tentang   shalat   4feczw/   Satu   pasukan   dari   kaum
muslimin  shalat  satu  rakaat,  sedang  kelompok  yang  lainnya
menjaga.  Lalu  bergeraklah  orang-orang  yang  telah  shalat  satu
rakaat  menempati  posisi  kawan-kawan  mereka  yang  menjaga,
kemudian mereka datang lalu shalat satu rckaat bersama mereka
dan  setiap  kelompok  shalat  satu  rakaat.  Ia  berkata:  jika  rasa

Umar  secara  mczr/w'  dan  terdapat  sejumlah  riwayat  dengan  maknanya,  1ihat
Bukhari  dalam  Sfoarfe[.ri  bab  Tafsir  Qur`an  (4535)  4/ M"waJ#fAcz `  karya  Malik

659   S[!ii:£}£d::1::£hfftfa8akma::"s::afa":i"g(k3a/:5(9)43),  |bnu Hajar dalam Farfa  A /
Borz. ,menyebutkan riwayat Thabari  secara lengkap  dan memberikan komentar
atasdya (2/432)`dan Baihaqi dalam SwH¢# (3/255, 256).
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takutnya    lebih    lagi    maka    shalatlah    sambil    beria]an    atau
berkerrdz[Iang[S^3jlS€±"Makashalatlahsambilberjalanatau
berkendaraan'6cO .

Adapun jumlah rakaat shalat dalam kondisi seperti itu, aku lebih suka

jumlah rakaatnya tidak berkurang seperti  shalat dalan keadaan
aman. Akan tetapi jika memang sulit menunaikannya seperti saat
kondisi  aman,  maka shalatlah satu rakaat saja,  dan  aku melihat
bahwa    satu    rakaat    itu    tetap    mendapatkan    ganjarannya,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5550.   Bisyr  bin  Mu'adz  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Abu
Awanah  menceritakan  kepada  kami  dari  Bakir  bin  AI  Akhnas
dari  Mujahid  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:  melalui  lisan  Nabi
kalian SAW, Allah SWT telah mewajibkan shalat dalam kondisi
biasa  empat  rakaat,  ketika  bepergian  dua  rakaat,  dan  dalam
kondisi ketakutan satu rakaat66] .

Penakwi]an firman A]]ah:  L€r=± \r'di lj±SC .+,f ls¢
<±!35ilSfeS(Kemudianapabilak;mutelahaman,maka`se;utl;h

Allah  (shalatlah),  sebagaimana  Allah  telah  mengajarkan  kepada
kamu apa yang belum kau ketahui)

Abu Ja'far berkata: Penafsiran ayat ini adalah: Wahai orang-
orang  yang  beriman  apabila  kalian  telah  aman  dari  musuh-musuh

yang bisa membunuh kalian ketika kalian sedang sibuk dengan shalat
yang  telah Allah wajibkan kepada kalian dan aman dari  hal  lairmya
yang kalian takutkan atas  diri kalian ketika kalian shalat.  Kemudian
ketika kalian  telah  merasa  aman,  maka  ingatlah  Allah  dalam  shalat

66°    |bnu Hibban dalam StaAi.A (7/137) dari Sulaiman AI Yasykuri.
66'    Muslim dalam bab Shalat Musafu (5) dan Abu Daud dalam Sw#a# bab Shalat

(1247)  dengan  redaksinya  dan  Bulchari  dalam  A/  Kabl.r  (2/112)  dan  Ibnu
Awanah dalam W#snnd (2/335).
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atau lainnya, dengan bersyukur kepada-Nya, dan memuji kepada-Nya
atas  segala  nikmat  yang  telah  Allah  berikan  kepada  kalian  berupa
taufiq untuk mendapatkan kebenaran, sementara musuh-musuh kalian
telah  tersesat  dari  jalan  Allah  yaitu  orang-orang  yang  mengingkari
Allah.   Juga  zikir  kalian  dalam  bentuk  mempelajari   agama  Allah,
hukum-hukumnya,   halal   dan   haramnya.   Juga   mepelajari   tentang
keberadaan ummat-ummat terdahulu sebelum kalian, dan berita~berita

yang  aktual  setelah kalian tentang tidak  lamanya hidup  di  dunia dan
kekalnya  kehidupinakhirat,  yang  tidak  diketahui  oleh  orang-orang
selain  pengetahuan  kalian  tentang  hal  itu  dan  hal-hal  lainnya  yang
merupakan  kenikmatan  Allah  atas  kalian.  Pengetahuanmu  tentang
Allah adalah sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh kalian.

Adalah    Mujahid    menakwilkan    firman    Allah:   '+,i   TS£
"Kemudian apabila kamu telah aman" sedagrina.rmbedkut..

5551.   Abu   Kuraib   menceritakan  kepada   kami,   ia  berkata:   Waki'
menceritakan   kepada   kami   dari   Sufyan   dari   A1-Laits   dari
Mujahid  tentang  firman  Allah:     .+,i  TSS  'Kem%d!.a#  apa6J.Ja
faczmw    fe/czfo    c7mcz#''    ia    berkata:    kalian    telah    berhenti    dari

bepergian dan telah menetap di tempat (mwgz.in)662.

5552.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang fiman Allah:  'jl{ iL2±:jfi  .+,i TS£  "Kemwdz.a# apa6j/a
kamu telah  aman,  maha  sebutlah Allah  (shalatlah)`` .\a. bck:a:to:.
apabila  kalian  telah  aman,  mcka  shalatlah  sebagaimana  Allah
mewajibkan  kepada  kalian,  akan  tetapi  apabila  dalam  kondisi
bahaya,  maka  ada  7'w4fosczfo  (keringanan)  bagi  kalian.  Maksud
fi"a:n  A;Ildr.  'fil  .\9;±=:rs  "Maka  sebutlah  Allah  (shalat|ah)"
ia   berkata:   adalah   shalat       <L;1£   ijjcL<  f'  1;<  r±==i£  \=3'
"Sebagaimdna Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang

662    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/451).

FT------
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belum hamu ketahui.irf>63

Abu   Ja'far  berkata:   Penadapat   yang  kami   sebutkan  dari
Mujahid   ini   tidaklah   lebih  tepat   dari   pendapat   yang   lain;   karena
mayoritas ulama berpendapat bahwa ketika rasa tckut itu hilang maka
wajib bagi orang yang shalat melaksanakan shalat lima waktu dengan
sempuma.  Meskipun  ia  dalam  bepergian  atau  peljalanan  maka tetap
harus  dilaksanakan  dengan  ruku,   sujud,   dan  mengikuti  ketentuan-
ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  dilaksanakan  dengan berdiri  di  atas
bumi   tidak   berjalan   dan   tidak  juga  berkendaraan,   seperti   halnya
kewajiban orang yang bermukim di wilayah atau di negaranya, kecuali
shalat   gczsfoczr   yang   dibolehkan   baginya   ketika   dalam   perjalanan.
Dalam  ayat  ini  tidak  disebutkan  scz/czr  (bepergian)  sehingga  firman-
Nyai..  GJli .\3fa i Ll r±1S  C3 'ifI .\gj3=:i i "Maka sebutlah Allah
(shalatlah),  sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada hamu apa
}/¢#g be/win kczm# 4e/clfowr dapat ditujukan padanya. Akan tetapi yang
disebut  di  sini  adalah  tentang  shalat  ketika dalam kondisi  aman dan
kondisi  sangat takut, 1alu Allah menjelaskan kepada para hamba-Nya
cara  apa yang harus dilakukan dalam dua shalat tersebut.  Kemudian
berfirman: apabila kalian telah anan, lalu hilang rasa takut dari kalian,
maka dirikanlah  shalat kalian dan sebutlah  aku baik di  waktu shalat
maupun di luar shalat seperti yang telah aku wajibkan kepada kalian
sebelum timbulnya kondisi rasa takut.

Selanjutnya,  jika  s'a/ar   disebutkan,   kemudian   Allah   SWT
menjelaskan cara shalat yang wajib mereka lakukan setelah kembali
mukim, niscaya Allah akan menyatakan:      \:f 'ai  iL2±SG  .+,i TS£
<J!;ii.\}feFCr±=is"Apabilakaliantelahmckim,makiin-gatl;h
Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada hamu apa yang

•£i-ibc/win  faczmw  4efczA#z.".  Dan  tidck  mengatakan:

apabila   kamu  telah   aman".  Finnen  A:Ilah, ..
T:>rf e  " Kemudian

T{3*   "Kemudian
czpczbz./¢  fomw  fe/czfo  czmcz#"  memiliki  pemahainan  yang  sangat jelas

663    Mawardi dalamA#-IVwha/ wa A/ I/y#H (I/310).

I,-----,-
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atas kebenaran perkataan orang yang menafsirkan sebagaimana yang
kami katakan. Dan ini berbeda dengan pendapat Mujahid.

©©©

\=±:fng3;fv:'ii;j€££i:u33|;;;f±,Cj#-i-ty€tj
`j;±=j££t=*6±;6±5ifif!ja.{J\>

©£;±±=i2£'ritjE±jii;€cr±ng±:f~j,<j:`
"Dan orang-orang yang akan meninggal dwnia di antarcimw

dan meninggc[lkan istri, hendc[klcih berwasiat wntttk istri+
istrinyci,  (ycitttt) diberi nafkcih hjngga setahwn lcimanyci

dengan tjdcik diswrmh Pindrh (darn rirmchnya). Ahan tetc[Pi
jikci mereka pindrh (sendiri), maha tidrk nda dosa bagtmtt
(quc[li atcitt wc[ris dciri yang meninggal) membjarl{an merekci

berbttcit mci'ir."f terhadap diri mereha. Dan Allcih Mciha
Perhascl )agi Maha Bijaksana".

(Qs. AI Baqarah [2]: 240)

grLP±na#anj;]r=€nAL=h±++#„i#o#±`g.±;€#£.¢£;¥fj
meninggal  dunia di antaramu  dan  meninggalkan  istri,  hendaklah
berwasiat untuk istri-istrinya, [yaitu]  diberi nofkah hingga setahun
lamanya dengan tidak disuruh pindah [dari rumahnya])

Abu   Ja'far   berkata:   yang   dimaksud   oleh   Allah   dengan
firman-Nya  ini  adalah:  Orang-orang  yang  meninggal  dunia  diantar
kamu   wahai   para   lelaki,   €5ii     fu33;3   "D¢#   me#I.#gga/ha#   is/7`z."
maksudnya:   meninggalkan   istri-istri,   mereka   adalah   istri-istrinya
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dalam   kehidupannya,   resmi   dengan   cara   menikah,   bukan   budak.
Membuang    4foczbczr    dari    menyebutkan    mwb/czdcz    frfeczb¢r    dengan

menyebutkan padanan yang telah lalu dalam flrman Allah:   6j±' ;.9;ij

I;i=j   jfi a:f±i  6ij;,i,  jfffj `33i  iu;iij i*+- ,,orcz„g-oro„g J,a„g
meninggal    dunia    di    antaramu    dengan    meninggalkan    istri-istri

(hendaklah para isteri itu)  menangguhkan dirinya (ber'iddah)  empat
b(bu:aras)epmu:=:ehbau::a(nQska%B=?)roil?]un3u%).sstar=s::.i;Pa?%&knhgba=,

telah  menyinggung  sisi  ini,  dan telch kami jelaskan bukti  kebenaran

perkataan  ini  dalam  pembahasan  yang  sama pada bagian  yang  lalu,
dan tidak perlu lagi mengulanginya di  sini664.  Kemudian Allah Ta'laa
berfirma;n..  rf eF1, '-i±± " Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya"
ada perbedaan bacaan dalam ayat ini. Sebagian ulama membaca:  '€i€j

pF=:£H,    "Hendaklah     berwasiat    untuk    istri-istrinya"     de;;an
mem/aJAo¢kan  kata  a=4jj\   maksudnya  yaitu:  hendaklah  berwasiat
untuk  istri-istrinya,  atau  dengan  ungkapan  lain,  wajib  bagi  mereka
berwasiat kepada istri-istrinya.

Sebagian   ulama    yang   lain    membaca:    ng3;fY:      `ii€j
"Hendaklah   berwasiat  untuk  istri-istrinya"   der[grn  me-marfu'-k:an

kata arfj665.

664    Lihat penafsiran ayat 234) dari surah ini.
665    A|  Haramain,  AI  Kisa`i  dan  Abu  Bakar  membaca:  ar.j  dengan  m¢rfw',  dan

selain  qari  yang  tujuh  membaca  dengan  ma"sAwb  dan  mar/w'  }.jJ`j  sebagai

mwbJ¢da `. arfj mar/w ' sebagai mwb/ado ` #aAz.roA si fat dalam makna, asalnya: i.j

&` + ji r€-, sesuai dengan perbedaan dua pendapat di atas pada kata a+j, apakah

ia  bersifat  wajib  dari  Allah  atau  surmah  bagi  para  suami?  Dan  khabar  bagi
mwb/adcz ` ini adalah fimian-Nya:  rp`jjty  dan lengkapnya:  r#`jjq a+j , dalam

posisi   A*abar  bagi   kata   p.jJ`.   Dan   mereka   memperbolehkan   ae-jj`   sebagai
mwb}ada `, r€jr`jjq  sebagai si fat dan 4hab¢mya dihilangkan,  asalnya:   irj rib

.++ljjq.  Dan  disebutkan  dari  sebagian  ahli  Nahwu  bahwa  a+j  marfw' dengan
kata  kelja  yang  dihilangkan,  asalnya:  i+j rdc  tr.  Ia  berkata:  Demikianlah
dalam  qJ.ra`a/  Abdullah,  dan  hendaknya  hal  itu  dipahami  sebagai  penafsiran
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Kemudian     pakar     bahasa     berselisih     pendapat     tentang
menc7feczm¢fekan  kata  cz/  wasfoz.)ryczfo?   Sebagian  mereka  bexpendapat:

jika dibaca d%czmmczfo maka artinya diwajibkan wasiat kepada mereka,
dalam   hal   ini  mereka  beralasan  bahwa  bacaan  tersebut  demikian
dalam qz.J'¢o/ (bacaan) Abdu||ah666.

Penakwilan   kata   seperti   yang   dikatakan   oleh   orang   yang
mengatakan  demikian:   orang-orang  yang  akan  meninggal  dunia  di
antara   kamu   dan   meninggalkan   istri   diwajibkan   kepada   mereka
berwasiat kepada istri-istri mereka. Tanpa menggunakan kata -kzt/zoo/

(diwajibkan)-  dan kata cz/ wasfei.}ryczA  dibaca dftczmmczA  dengan makna
tersebut meskipun kata kwfz.bczf tidak disebutkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa, kata ¢/ wczsA!.}ryczfo  dibaca
dfofl""¢fe dengan firman-Nya: ng33fY:   dengan makna bagi istri-istri
mereka ada wasiat.

makna  bukan  penafsiran  i'rab,  karena  ini  bukan  tempat  di  mama  kata  kerja
disembunyikan.  Adapun  Zamakhsyari  membolehkan  asalnya:  ®jij2  u.jJl  ae-jj,

atau r6Jr`jjty arfj ®jiji. J.ij` rfj,  dan ia adalah mwbfc}dc!` sebagai mz/d#¢/, dan ia

juga memperbolehkan asalnya:  arfj j®i ®j3jp. ¢.jJ`j ia menjadikan yang terbuang
sebagai khabar, dan tidak ada perlunya bagi kita untuk mengakui adanya yang
terbuang ini, dan memaHSAwbkan a+j atas kata kerja tersembunyi, asalnya:  ¢.jJlj

•jji.i,  di mama ~.ul` menjadi mwb/¢dc} ` dan ®+.j+. yang terbuang menjadi khabar,

sedangkan   menurut   Ibnu   Athiyah   asalnya:    `j-J,   dan   Zamakhsyari   juga

memperbolehkan  bacaan  mczr/w'  d.jJ`   sebagai   obyek   yang  tidak  disebutkan

pelakunya  dari  kata kerja  yang  tersembunyi,  dan  mcz#sfewb  arfj  sebagai  obyek
kedua,  asalnya:*j  r£  ®jij?.  +.jJ`  ijjij,  dan  ini  lemah,  karena  bukan  tempat

penyembunyian kata  kelja, juga  dianggap  lemah  yang  membaca  marr/w' pada
d.jJ`j dengan menyembuyikan i)j}j¥. ®t.jJ` u4jj,  dan memanshubkan arfj sebagai
mczsfedor,    dan   dalam   bacaan   Ibnu   Mas'ud:    d6jr`jjty   ae-J`,    mczr/w'   sebagai

mubtada`,  dan  rgr`)3ty  schagai  khabar,  stan  khabar  mubtada`  yang terbuang,

artinya;  ir.j)`  r6J£,  hhat  rcz/sz.r  Jb#w  Ha!}rya#  (2/553)  dan  Zcrd`.4/  Mcrsz.r  karya

Ibnu Jauri (1/285).
66S.i,A|Farra`dalamMcl'c}#I.j4Jgwr`a„(1/156).
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was fr,„P¢efon::g::azafrnagm"Pae#ad::ga:d:La[T¥],hj3iep#jb#ao#
(diwajibkan   atas   kalian   untuk  berwasiat   kepada   istri-istri   kalian).
Karena  menurut  kebiasaan  orang  Arab  ia  menyembunyikan  #cz4z+crfe

i:;re::aaTndy:ane::gfrfai::::iliis:¥sEyp':rti3ie3j|dlfa3pd;gad:n::J:::
mengatakan    demikian    kecuali'   jika    orang    tersebut    ada    lalu
mengisyaratkan kepadanya dengan kata `ijb atau ghaib di mana orang

yang   menerima  berita   tentangnya   telah   mengetahui,   atau   dengan
menghapuskan  kata   `la   dan  menyembunyikannya,   seperti   firman
A;IlaLh.. {iiS i.4; "Ini adalah satu surah yang Kami turunkan" (Qs. An-
Nur  [24]:1)  dan  z,4j;i;   Si  *,  ?:Tjf   "/r#z./CZA  per#}7cz/¢cz#J  pem#fwscz#

perhubungan   dari   Allah   dan   Rasul-Nya"   (Qs.   A;+Ta;"toah;h  T9]..\)
demikian   juga   dengan   firman-Nya:    ng3;<Y:   'ii€j   "f7e#dafr/flfo
berwasiat untuk istri-istrinya"

Abu  Ja'far  berkata:  dan  menurut  kami  qiraat  yang  paling
tepat adalah yang membaca mczr/w' karena indikasi zhahir ayat bahwa
kedudukan  istri  yang  ditinggal  mati  suaminya  di  rumah  suaminya

yang  meninggal  selama  satu  tahun  penuh  adalah  merupakan  hak
baginya sebelum turun ayat:   6iji'L> 5;£;j;i €£3i 6Jiij i£+, 6j!;£j' 6.}fij
(451j  ?:Fi}  '-i:;jl  "Orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu
dengan    meninggalkan     istri-istri     (hendaklah    para    isteri     itu)
menangguhhan dirinya (ber'iddah)  empat bulan sepuluh hart (Qs. A;i
Baqarah   [2]:   234)   dan   sebelum   turun   ayat   waris,  juga   terdapat
sejumlah  hadits  dari  Rasulullali  SAW  yang  mengindikasikan  sesuai
dengan  zhahir  ayat  tersebut,  baik  sang  suami  telah  mewasiatkan
kepadanya atas hal itu sebelum ia meninggal atau tidak.

Dan jika ada orang yang bertanya: apa dalil atas hal itu?

Jawabnya: ketika Allah berfirman:   :2j33j:j ;±+, Cjjfj. €9€fj

d!;=l :;i  !l;=j.i J\> \=!=:€ ng5;fY:  ~a=f2; €jii  ''Do# orfl#g-or¢#g );aHg
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ahan meninggal dunia di ari:kairalnu dan meninggalkan istri, hendaklah
berwasiat  untuk  istri-istrinya,  (yaitu)  diberi  nafocah  hingga  setahun
lamanya  dengan  tidak  disuruh  pindah  (dari  rumahnya)"  di  mare
orang  yang  berwasiat  tentu  berwasiat  ketika  hidup  agar  wasiatnya
dilaksanakan  setelah  ia meninggal,  dan mustaliil  ia berwasiat  setelah
meninggal, dan Allah SWT telch menetapkan bagi istri untuk tinggal
di  rumah  suami  selama  setahun  setelah  ia meninggal,  maka tahulah
kita bahwa hal itu adalah hak yang wajib bagi istri dari harta suaminya
walaupun    tidak    ada    wasiat,    karena    mustahil    seorang    mayit
memberikan wasiat setelah ia meninggal.

Sekiranya  mckna  ayat  seperti  yang  ditafsirkan  orang  bahwa
maknanya:  hendaklal  ia  berwasiat,  niscaya  ayat  yang  turun  akan
berbunyi:  r4jrtjjfy  arfj  tr`jji  ®jjjJ.j  6bjjl  ra+i  c/.jJlj  (dan
orang-orang yang akan meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri
hendaklah  berwasiat  kepada  istri-istri  mereka)  sebagaimana  firman
Allah:   ±±+£ji \¥ a;: c,i ljl{ Jfri ;££ is! igj£ Cj~   ''Dz.wclj.I.bhoH
alas  kamu,   apabila  seorang  di  antara  kamu  kedatangan  (tanda-
tanda), jiha ia meninggalhan harta yang banyak, berwasiat" (Qs. AI
Baqarah [2]:  180).

Selanjutnya,  sekiranya hal itu menjadi hak wajib istri dengan
wasiat   suami   yang   meninggal,   mcka  I.ika   suami   tidak  berwasiat
sebelum meninggal, niscaya ia tidck menjadi haknya, dan boleh saja
ahli  warisnya  mengusimya  dari  rumah  sebelum  masa  satu  tchun,
sementara  Allah  telah  berfirman:   d;£L  :§S  "De»gr»  fidak dis«rmA

pz.«daA    /Z7&rz.   rmmaAnya/"   akan   tetapi   perintah   tentang   hal   itu
bertentangan dengan dugaan takwilnya yang membaca ng3jqJ `iffej
"Hendaklah  berwasiat  untuk  istri-istrinya"  yang be:rminfrm  balrwai

Allah SWT memerintahkan suami memberikan wasiat kepada istrinya.
Akan tetapi penakwilan €fii 6£`jj ;=+, €j!3£j. aj'fj ''Da# ora»g-
orang  yang  ahan  meninggal  dunia  di  ar\:karamu  dan  meninggalhan
I.strz." adalch bahwa Allah telah mewajibkan kalian wahai orang-orang
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yang beriman wasiat dari-Nya untuk istri-istri mereka agar janganlah
kalian mengeluarkan mereka dari rumah suami mereka hingga setahun
lamanya,  sebagaimana  firman  Allah  SWT  ,4a{  6i,  `ii~3  C3~t£1'  I;i
"Dengan   tidak   memberi   mudharat    (kepada   ahli   warts).    (Allah

menetapkan  yang  demikian  itu  sebagai)  syari`at  yang  benar-benar
c7¢w.   A//o„'   (Qs.   An-Nisaa`   [4]:    12)   namun   kata   &`   `T=r   tidak

disebutkan karena dirasa cukup dengan maksud pembicaraan, dan kata
arfJ`  mczr/I/' dengan c7feczmmczfo dengan makna seperti yang telah kami

sebutkan sebelumnya.

Jika  ada  yang  berkata:  bolehkah  kata  ar-gJ`  dibaca  mcz7ts*zjb

sebagai facz/ (kondisi) dengan arti; £€p3 {Jaj' [£Pj;?

Jawabannya:  tidak boleh, karena hanya boleh jika kata  arfjj`
didahului  perkataan  yang  sesuai  jika  ia  keluar  darinya,  namun jika
tidak maka ia tidak boleh.

Orang  yang berpendapat bahwa tinggal  dalam  rumah  selama
satu  tahun  adalah  merupakan  hak  wajib  bagi  istri  setelah  ditinggal
mati  suaminya,  berwasiat  atau  tidak,  1alu  dihapuskan  dengan  ayat

yang empat bulan sepuluh hari dan warisan, beralasan dengan riwayat-
riwayat berikut:

5553.  AI Mutsanna menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI Hajjaj
bin Minhal menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Himam bin
Yahya   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:aku   bertanya
kG:=dLafat;£P{ti;,tafffi=:;%113¥j:uii9{t:,:j£:;;ty;tf

yang akan meninggal dunia di alitAIamu dan meninggalkan istri,
hendaklah  berwasiat  untuk  istri-istrinya,  (yaitu)  diberi  nc[fhah
hingga  setahun  lamanya  dengan  tidak  disuruh  pindah  (dart
rztmczA»);CZJ ".  para  istri  apabila  ditinggal  wafat  suaminya,  maka
baginya  tempat  tinggal  dan  nafkah  hingga ,setahun  lamanya
dalam harta suaminya selana dia tidak' keluar rumah. Kemudian
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ayat   itu   dihapuskan   dalam   surat   An-Nisa,   maka   dijadikan
baginya bagian  yang telah  ditentukan  yaitu  seperdelapan jika ia
memiliki  anak,  dan  seperempat jika ia tidak memiliki  anak  dan
masa  iddahnya  sampai  empat  bulan  sepuluh  hari.  Firman  Alah
SWT menyebutkan hal itu:    j;££: €i3i  fu;i;j  fr,  6jrfe'  i.P€ij
(fjfj   i:Ff} '~i::SI  '{ysr±1L> "Orang-orang yang meninggal  dunia di
antaramu  dengan  meninggalkan   isteri~isteri   (hendaklah  para
isteri    itu)    inenangguhkan   dirinya    (ber'iddah)    empat    bul(in
s'apw/it/?  /7czrz." (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  234)  ayat ini  menghapuskan

ayat    yang    sebelumnya    tentang    memberi    nafl{ah    setahun
lamanya667.

5554.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami  dari bapaknya dari  Ar-Rabi'  tentang
fiL=;Afahjja¥€jtf33;;.y:;¥„jg:j:;„6;6;Sa„#;fmfe£.„::f:5,

dunia di am+z[Ia.mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat
untuk   istri-istrinya,    (yaitu)    dib.eri    nafhah    hingga    setahun
lamanya  dengan  tidak  disuruh  pindah   (dart  rumahnya)".  Ta
berkata:  ayat  ini  turun  sebelum  turunnya  ayat  yang  berbicara
tentang   harta  warisan.   Seorang   istri   apabila   ditinggal   wafat
suaminya, maka baginya tempat tinggal dan nafl{ah jika ia mau,
kemudian  perkara  itu  di#czscz4fo  (dihapuskan)  dengan  ayat  pada
surah  An-Nisaa.   Maka   dijadikan  baginya  bagian   yang  telah
ditentukan   yaitu   seperdelapan   jika   ia   memiliki   anak,   dan
seperempat  jika  ia  tidak  memiliki   anak  dan  masa  iddahnya
sampai empat bulan sepuluh hari. Kemudian ia menyitir Firman
Allah:  j;i;; ;=i r;i 6ri'i> rf; €i3i fu;i;j ;Sc+, 6j±' a.9;ij
"Orang-orang   yang   meninggal   dunia   di   antaramu   dengan

667  Qatadah  dalam  Ivas|.AA  wa/  A4a#swAft  (I/36)  dan  lbnu  Jauri  dalam  IvawasJ.AA

g"r`"„ (I/92).
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meninggalkan      isteri-isteri      fl.endaklah     para      isteri     itu)
menangguhkan  dirinya  (ber'iddah)  empat  bulan  sepuluh  hart"

(QS. AI Baqarah [2]:  234)668

5555.  AI  Mutsanna  mnceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin
Shalih  menceritakan  kepadaku  dari  Ali  bin  Abi  Thalhah  dari
IbnuAbbastentangfirmanAllah:€£iifu;3:j;=+,6jjfj.G9€fj

G|#l :;;  !l;=j.i j\> \=:=;€ ng3;fY: `a=f!; "Da# ora"g-ora#g yang
ahan   meninggal   dunia   di  a;rlrfulamu  dan  meninggalhan  istri.
hendaklah  berwasiat  untuk  istri-istrinya,  (yaitu)  diberi  naflcah
hingga  setahun  lamanya  dengan  tidak  disuruh  pindah  (dart
rwmc!%#)/a!J"     dahulu     seorang     suami     apabila     wafat     dan
meninggalkan  istrinya,  maka  sang  istri  menangguhkan  dirinya

(beriddah) selana satu tahun di rumah suaminya, dan dinafl(ahi
dari  harta  suaminya,  kemudian  Allah  menurunkan  firman-Nya
seteiahitu:dr±;S£;7#iirjgi±;'`>;=±£:€£ifu;iijfr,6jife'6.9€iJ
"Orang-orang   yang   meninggal   dunia   di   a:atAIarmu   dengan

neninggalhan      istri-istri      fl.endaklah      para      istri      itu)
menangguhkan  dirinya  (ber'iddah)  empat bulan  sepuluh hari".

(Qs. AI Baqarah [2]:  234) ini adalah masa iddch bagi istri yang
ditinggal wafat suaminya, kecuali bila sang istri  dalam kondisi
hamil,   maka   iddahaya   sampai   ia   melchirkan.   Dan   Allah
b#r?#t:Itpjta#,ft:=anso¥:;fl#Lfp:,;#f',:~"g?ig;
seperempat   harta   yang   kamu   tinggqlkan   jika   hamu   tidak
mempunyai anak. Jiha kamu mempunyai anak, mcka para istri
memperoleh  seperdelapan  dart  harta  yang  kamu  tinggalhan".

(Qs.  An-Nisaa`  [4]:12)  Allah  SWT  menjelaskan  tentang  harta
warisan wanita, peniggalan wasiat dan naflch669.

668    Ats.Tsa'alabi dalam Tafsir ( I/188) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (92/452).
669    Baihaqi dalam Sw#a# Kwbra (7/427) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/452).
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5556.  AI  Husain bin AI  Fab  menceritakan kepadaku,  ia berkata:  aku
"i `pemah  mendengar  Abu  Muadz,   ia  berkata:   Aku  mendengar

Ubaidilah bin  Sulaiman, ia berkata:  aku pemah mndengar Adh-

:,tj+`::   B+ahhak berkata tentang  firma Allah:    j\> \i:fL€  ng5;fY:  `iff2j
.r`,,,,*;i:\.':jf.i;;fi\"Hendaklahberwasiatuntukistri-istrinya,(yaitu)

I,\\.1,I ,   dyi>beri  nafhah  hingga  setahun  lamanya  dengan  tidak  disuruh

` ` :````: f?€#c7czA  /#orz. rwm¢¢#};a/ " seorang suami apabia meninggal dunia
.,h  ,   maka  ia  hendaknya  menafltahkan  kepada  istrinya  satu  tahun

t  ,   lamanya,  dan  sang  istri  tidak boleh  menikah  lagi  sampai  batas
J    4azt/nya  sempuma.  Dan  ini  telah  dihapus:  dihapuskan  dengan

``<.;  L  ng`emberikan   nafkah   seperempat   dan   seperdelapan   dari   harta

>`     vy`,prisan,   dan   Aczzt/  (selama  satu   tahun)   telah   dihapus   dengan
.,I:.£jeprpatbulansepu|uhhari67°.

5`557.-'' AI    Mutsarma    menceritkan    kepadaku,    ia    berkata:    Ishaq
::` :' 1  'meneritckan kepada kami, ia berkata:  Abu Zuhair menceritakan`.     kepada  kani   dari   Jubalr  dari   Adh-Dhahhak   tentang   firman

•  I I Allah:  !jfl J\>C£` ng5;fY: ;ii€j 6££i fu33;:; f±, 6jf: €P€fj
C&;i:I. ':js "Dan  orang-orang  yang  ahan  meninggal  dunia  di

u.''`` ,` a;uta;IarrLu  dan  meninggalhan  istri,   hendaklah  berwasiat  untuk

• . istri-istrinya,   (yaitu)   diberi   nafocah   hingga   setahun   lamanya
--       dengan   tidck  disuruh   pindah   (dari   rumahnya)"   ial  bck;aha:.

„  ^``seorang  suami   apabila  meninggal  dunia  mcka  hendaknya  ia
'4 ``:t``menafkahkan kepada istrinya satu tahun lamanya,  dan sang istri

`'  <`tidak   boleh   menikch   lagi   sampai   batas   Acz%/nya   sempuma,

r . kemudian Allah menurunkan Fimarmya:   aj;iij fr, 6j±;£j' 6.9€ij
...``` , `  ` {fjf;6 i:Sj ,.S=:S* ,3#h> ,6:i;SS.€{;3§ „orang_orang ;ang mentnggaz

\{ ` : I dstnia-ail  ar\:kAIarm  dengan  meninggalkan  istri-istri  Q.endaklah

i'`-'   , para  istri  itu)  menangguhhan  dirinya  foer'iddah)  empat  bulan

sepct/w¢  Aari.''.   (Qs.  AI  Baqarch  [2]:  234)  batas  waktu  setahun
dihapuskan dan memberikan naflcah dari harta warisan juga telah

67q` - |brfu Abi Hatim dalam Tafsir (2/452).
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dihapuskan     dengan     seperempat     dan     seperdelapan     harta
warisan67i.

5558.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  kata  nya:  AI  Hajjaj  menceritakan
kepadaku dari lbnu Juraij, ia berkata: aku bertanya kepada Atha`
tentang flrman Allah:   g{±;'L> ;;±£j €3;i  6J`i;i ;±+,, 3j!;=; ;.gsij
r55f52|Fil'-£=jSI"Orang-orangyangm_enin_g??I.duniadia;nta;Iamu
dengan   meninggalhan   istri-istri   (hendcklah   para   istri   itu)
menangguhkan  dirinya  (ber'iddah)  empat bulan  sepuluh hart".

(Qs.  AI  Baqarah  [2]:  234)  ia  berkata:  harta  warisan  istri  dari
harta  suaminya  sebesar  seperempatnya;  jika  ia  mau  beriddah
tinggal di rumah suaminya dari hari meninggalnya suami sampai
Aaw/  (setahun  lamanya).  Allah  berfirman:     £\=i  *   6±;  65

i±fs "Akan tetapi jiha mereha pindah (sendiri), maha tidak
ada dosa bagimu (wali atau warts dart yang meninggal)". (Qs.
AI  Baqarah  [2]:  240).  kemudian  ayat  itu  dihapuskan  dengan
harta  warisan  yang  telah  Allah  tetapkan.  Ia  berkata:  Mujahid
berkata   tentang   firman   Allah:    ng3;<Y:  `igfj   "fJe#dflk/¢fo
be7-M/czsz.a/    w"fw4    isfri.-I.s/rz.7.};a"    mcksudnya    adalah:    tinggal

dirumah  suami   setahun  lamanya  kemudian  ayat  ini   dihapus
den8an ayat tentang waris672.

5559.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata:
dahulu  istri  yang  ditinggal  wafat  suaninya  mendapat  nafkah
hingga  setahun  lamanya,  kemudian Allah  SWT  menghapuskan
ketetapan   memberikan   naflcah   kepada   istri   selama   setahun
dengan harta warisan. Maka Allah menetapkan bagian istri yang

67'    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/452),  Sa'id bin Manshur dalam Sw7!o7! (3/923)

dan Ibnu Athiyah dalam j4/ Mwfe¢rr!.r j4/ Wra/.i.z ( I/326).
672    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/452), As-Suyuthi dalam Ad-D#rr A/ Ma#tswr

( 1 /73 8) dan Ibnu Athiyah dalam j4 / Mwfoarrz.r j4/ Wojz.z ( 1 /326).
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ditinggal  wafat  suaminya  seperempat  atau  seperdelapan.  Dan
tentang firman Allah:   iri'L> ;;±£j €3;i fu;f.` ;ki, 6jife' 6.j'iJ
Yfili3:Fj}'-i:EI"Orang-o;ding-yangmeninggal`du;iadi-an;ar;;u
dengan  meninggalkan  isteri-isteri  (hendaklah  para  isteri  itu)
menangguhkan  dirinya  (ber'iddah)  empat  bulan  sepuluh  hart"

(Qs.   AI  Baqarah   [2]:   234)  ia  berkata:   ini   adalah  ayat  #czsz.AA

(Penghapus).673

Riwayat orang yang mengatakan:  bagi  istri-istri  ada wasiat dari
suaminya adalah berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5560.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah:  i, 6j±' i.2iij
€:i$5  'bD'j'r.>.') " Dan  orang-orang yang  akan  meni;ggal-duni; ii
a#/ar¢mw c7o#  me#z.nggr/ha#  z.sfri" ia berkata:  ayat ini berbicara
dari  sisi  warisan.  Seorang  suami  berwasiat kepada istrinya dan
kepada orang-orang yang ia kehendaki, kemudian ayat ini telah
dihapuskan,  maka  Allah  SWT  menetapkan  ahli  waris  dengan
harta  warisan.  Allah  menetapkan  bagian  istri jika  ia  memiliki
anak  memperoleh  seperdelapan,  jika  tidak  punya  anak  maka
bagiannya seperempat. Dahulu suami berwasiat memberi nafkah
kepada istri selama satahun dari harta suaminya, baru kemudian
dibolehkan   meninggalkan   rumah   suaminya.   Maka   ayat   itu
dihapus   oleh   iddah   selama   empat   bulan   sepuluh   hari,   dan
dihapuskan seperempat atau seperdelapan wasiat bagi istri-istri,
kemudian   menjadi    wasiat   bagi    para   kerabat    yang   tidak
mendapatkan warisan674.

5561.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  jin  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi tentang firman Allah:  €£ii :u3£j ;±giv, 6j#. a¢€fj

673    |bnu Athiyah dalam A/ MWAam.r AJ Wa/.J.z ( I/326).
674   |bnu Athiyah da|am A/ M#harri.r AJ waji.z (I/326).



r|]af sir AIh.Thbari

ri#F],'-ifi; "Dan orang-orang yang akan ineninggal dunia di
a;rfuz[ra. kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk
I.sfr!.-is/r!.%ya''  sampai  ayat  t2dil€   ct}  €ngj}f  ~j,  <i£  `  i
"Membiarhan  mereka  berbuat  ma'rrf  terhadap  dirt  mereha"

pada  hari   turunnya   ayat   ini.   Dahulu   seorang   suami   apabila
meninggal     dunia     ia    berwasiat     kepada     istrinya     dengan
memberikan  naflcah   dan  memberikan  tempat   tinggal  hingga
setahun  lamanya.  Iddahnya  empat  bulan  sepuluh  hari,  jika  ia
meninggalkan   rumah   setelah   berdiam   setelah   empat   bulan
sepuluh   hari,   maka   naflcah   untuknya   terputus.   Demikianlah
T+:rri[Ian A;I+ah; .. '6=f .bS "Ahan tetapi jiha mereka pindah (sendiri)"
dan  ayat  irt turun  sebelum  ayat /a!rcH.d.  Ia  dihapuskan  dengan
seperempat dan seperdelapan, lalu ia menganbil bagiannya dan
tidak ada lagi baginya tempat tingga| dan naflcali675.

5562.  Ahmad bin AI Muqaddam menceritakan kepadaku,  ia berkata:
AI Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata:  aku pemah
mendengar  bapakku,   ia  berkata:   Qatadch  mengira.  bahwa  ia
berwasiat kepada istri-istri untuk memberikan naflcch kepadanya
Selana setchun penuh676.

5563.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Sufyan   menceritakan   kepada   kami   dari   Habib   bin   Ibrahim
tentang firman Allah SWT:  `iit£; €jii :u3£j ;±a+, C)jJ;;. €j€)fj
S;;ii\ J\.,\=:fl ri#fi, " Dan orang-orang yring akan meninggal
dunia di ErIT+zrla]'nu dan meninggalhan istri, hendaklah berwasiat
untuk   istri-istrinya,    (yaitu)    diberi   nafkah.  hingga    setahun
/czmclnycz",  ia berkata:  ayat ini  adalah  ayat ma7!sw4fe  (yang telah

dihapus)677.

675     Ibid.
676     Ibid.
677    Abu Hayyan dalam Tafsir (2/158).

-ri--------------:
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5564.   AI   Hasan   bin   Az-Zabarqan   menceritakan   kepada  kami,   ia
berkata:  Usamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan  dari
Habib   bin   Abi   Tsabit,   ia  berkata:   aku   mendengar   Ibrahim
berkata: kemudian ia menyebutkan riwayat yang sama678.

5565. Ibnu.Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yahya bin
Wadhih dari  Hashin dari Yazid An-Nahwi  dari lkrimah dan AI
Hasan AI Bashri keduanya berkata tentang firman Allah:    ±9€fj

G|#l f !ja-i j\> Cil€ ng5;fy: `iifj €£ii :i,3'j:i ;±, Cj#_"Dan orang-orang yang ahan meninggal dunia di alitz[Iamu dan

meninggalhan  istri.   hendaklah   berwasiat   untuk  istri-istrinya,

(yaitu)   diberi  nafaah  hingga  setahun  lamanya  dengan  tidak
diswrwA pz.#dczA  /#a!r].  rwmczAnyclJ " ayat  ini  telah  dihapus  dengan

ayat   mawaris(harta   warisan),   dan   di   dalan    ayat   tersebut
ditetapkan bagian istri  seperempat dan  seperdelapan,  dan masa
setahun dihapus menjadi masa empat bu|an sepu|uh hari679.

5566. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Ulyah menceritakan kepada kani dari Yunus dari mnu Sirin dari
Ibnu  Abbas,  bahwa  ia  berdiri  dan  bexpidato  kepada  manusia,
kemudian ibnu Abbas membacalkan surat AI Baqarah, kemudian
menjelaskannya kepada mereka, hingga sampai ayat:    \13i jj cjL
'{i;f¥.16  ;£fil,`S, '-3€±Ir\  "Jiha ia meninggalkan harta yang banyak

berwasiat   untuk  ibu-bapak  dan   karib   kerabatnya"   (Qs.   AI
Baqarali    [2]:     180)    ia    berkata:     ayat    ini    telah    di7!asafr7±

(dihapuskan),  kemudian  ia  membacakan  lagi  hingga  sampai
pada ayat:  €££i  :2j3i'j;`j  f=+, <jj£{3  ±j}€fj  "D¢# ora#g-orcz#g
yang ahan meninggal dunia di all:karamu dan meninggalhan istri"
sianpai  ayat..   d;i:i  ':jfE "Dengan  tidak  disurwh  pindah  (dart

678     Ibid.
679   Baihaqi dalam S%»an (7/427) dari jalur lain dari Yazid An-Nahwi dari Ihirmh

dari Ibnu Abbas.
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rwmczA#);CZJ " ia berkata lagi: dan ayat ini juga telah di#asafrA68°.

Sebagian mereka mengatakan, bchwa ayat ini tetap berlcku, dan
tidak   dihapuskan   hukumnya,   sebagaimana   dijelaskan   dalam
riwayat-riwayat berikut :

5567.  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu    Ashim    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Isa
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
tdr#a3n#;,:,,%];::;_o*:'`~;ai€£;e:i;3g;:6/'jD;„fr;,6ajjfjr!-£f:

dengan  meninggalkan  isteri-isteri  (hendaklah  para  isteri  itu)
menangguhkan  dirinya  (ber'iddah)  empat  bulan  sepuluh  hari``

(Qs.  AI  Baqarah  [2]:  234),  ia  berkata:  ayat  diturunkan  untuk
wanita   'iddah   di   rumah   keluarga   suaninya   sebagai   wajib
hukumnya, 1alu turun ayat: di mana Allah menyempumakannya
menjadi  satu tahun penuh sebagai wasiat, jika ia ingin menetap
sesuai  dengan  wasiatnya  silahkan,  dan  jika  ingin  keluar juga
silahkan,  dan  itulah  makna  dari  firman  Allah:  ia  berkata:  Dan
'iddah tetap wajib seperti semu|a68].

5568.    AI    Mutsarma    menceritckan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah      menceritkan      kepadaku,      ia      berkata:      Syibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid

680    Baihaqi  dalam  Sw#a!#  (7/427)  dari  jalur  lain,  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir

(1/299),  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dt"  A/  A4cz#fswr  (I/738)  dan  Ibnu  Athiyah
dalamAI Muharrir AI  WaLiiz (\/248).   \

68`    |bnu  Athiyah  dalam  A/  MWAa!rrz.r  A/   Waji.z  dan  ia  berkata:   AI  Qadhi  Abu

Muhammad mengatakan: redaksi Mujahid yang diriwayatkan oleh Thabari tidak
mengindikasikan    bahwa    ayat    ini    mwfe4czmaA,    dan    tidak   juga    Mujahid
menyatakan  demikian,  bahkan  mungkin  ia  bermaksud  demikian  kemudian  ia
dihapuskan  sesudah  waris.  Kemudian  Ibnu  Athiyah  mengatakan:  ini  semua
telah   dihapuskan  hukumnya   dengan   naslch   yang   telah   disepakati,   kecuali
pendapat   yang    disebutkan   Thabari   dari   Mujahid   dan   ia   perlu   diteliti
kebenararmya atas Thabari,1ihat A/ Mwfearrz.r j4/  Wajz.z ( 1/326) dan  ra/sz.r Jb#w
Hayyan (21552, 5SS).
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dengan riwayat yang sama.

5569.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami  dari  Isa  dan  AI  Mutsanna
menceritakan      kepadaku,      ia      berkata:      Abu      Hudzaifah
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata;   Syibil   menceritakan
kepada kani  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Atha`  dari  Ibnu  Abbas
bahwa ia berkata:  ayat ini dinasakhkan, masa iddahnya bersalna
keluarga  suami  dihitung  sekehendak  dia,  yaitu  tentang  firman:
C&;i:\.  ':;i  "Dengan  tidak  disuruh  pindah  (dart  rumahnya)".

Atha`  berkata: jika  ia mau  ia boleh beriddah bersama keluarga
suami  dan  tinggal  dirumahnya dalam  memenuhi  wasiat  suami.
Jika ia ingin pindah seperti firman Allah:   1: i ;=j£ £\=± %
€il}~b,<j:i"Mahatidakadadosabagimu(waliatauwaris
dari   yang   meninggal)   membiarkan   mereha   berbuat   ma'ruf
terhadap  dirt  mereha.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha
Bij.czfuczHa " Atha`  berkata:  ayat  mawaris  datang  menghapuskan
ayat tentang tempat tinggal, masa iddahnya dihitung sekehendak
istri dan tidak ada lagi tempat tingga| baginya682.

Abu Ja'far berkata: pendapat yang lebih tepat kebenarannya
menurut  kami  tentang  firman  Allah  ini  adalah  Allah  menetapkan
kepada  istri-istri  yang  ditinggal  wafat  suaminya  untuk  menetap  di
rumah   suaminya   selama   setahun   dan   diberi   naflcch   dari   harta
suaminya   yang   telalh   wafat   hingga   mencapai   waktu   satu   tchun.
Keharusan  bagi  ahli  waris  atau  wali  yang  meninggal  untuk  tidak
mengeluarkan istri  si  mayit  sebelum  sempuma  satu  tahun tinggal  di
rumah suaminya. Akan tetapi jika istri-istri meninggalkan hck mereka
dan pindch sendiri keluar dari rumah suaninya, mcka tidck ada dosa
bagi ahli waris atau wali yang meninggal membiarkannya. Kemudian
Allah   SWT   menyebutkan   dalan   firmannya:   menghapuskan   hak
naflcali  dengan  ayat-ayat mawaris,  kemudian juga membatalkan istri

682    Baihaqi dalamsw#a# (7/435).
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tinggal di rumah suami selama tujuh bulan dua puluh malam menjadi
menjadi  empat bulan sepuluh hari  sebagaimana disebutkan oleh lisan
Rasulullah SAW.

5570.   Muhammad   bin   Abdillah   bin   Abdil   Hakam   menceritakan
kepadaku,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan   kepada  kami,   ia
berkata:  Haywa  bin  Syarih  memberitahukan  kepada  kami  dari
Ibnu    Ajlan    dari    Sa'id    bin    Ishaq    bin    Ka'b    bin    Ajrah,
memberitahukan   kepadanya   dari   bibinya   yaitu   Zainab   anak

perempuan Ka'b bin Ajrah, dari Furai 'ah saudara perempuan Abi
Sa'id AI Khudri bahwa suami Furai'ah keluar mencari budaknya,
kemudian   ia   mendapatkannya   di   tempat   yang   tidak   jauh,
kemudian budak itu membunuhnya dan budak-budak lain yang
bersamanya juga  ikut  membantu membunuhnya,  maka mereka
membunuhnya. Kemudian Furai 'ah datang menemui Rasulullah
SAW  dan  berkata:  Suamiku  keluar  rumah  mencari  budaknya,
kemudian   sekelompok   orang-orang   brutal   menemuinya.Jlalu
mereka  membunuhnya.  Dan  aku  berada  dalam  suatu  tempat

yang tidak ada seorangpun bersamaku, jika dibolehkan aku akan
pindah      ke      keluargaku,      kemudian      Rasulullah      SAW
menj]aNIirbnya;.  "jangan,  diamlah  di  tempatmu  hingga  sampai
masa yang telah ditetapkan. 'fr83

Adapun   fiman   Allah:    \i±£L€   "rycH.fw/   d!.be7~z.   #cz;ftyczA"   artinya:

dijadikan bagi istri-istri naftah, artinya: wasiat yang telah Allah

;::#k:rae8nLamd::e±a'fiafa::nA::::rj;;3f:zk;¥;i,£:„d;a?;;;
berm;asz.czf    w7!fztfr    z.s/rz.-I.sfrz.7!)/a"    artinya:     Allah    memberikan

kenikmatan kepada mereka.

683    Tidak kami temukan atsar ini dengan redaksi demikian dalam referensi kami,

tapi ia memiliki  sejumlah riwayat lain yang panjang dan singkat.  Lihat Stt7Ian
4Z)w Dawd bab talak (2300) dan Tirlnidzi bab talak ('1204) dan Nasa`i bab talak
nomor  (60)  dan j4/ Mwwczffeffo¢` karya  Malik bab  talak  (87)  dan  Syafi'i  dalam
Rz.scz/¢A hal. 226, nomer:  1214.



Surah AI Baqarch

Finan    AIlah..    C&;i:I.     ':}±   "Tidak    disuruh   pindah    (dart
rwmafo#};czJ''\ maknanya;   bahwa  wasiat   yang   ditetapkan.  Allah
untuk   mereka   sebagai   kenikmatan   dari~Nya   untuk   mereka
sampai setahun, bukan pengusiran dari rumah suaminya, artinya
tidak dibenarkan keluar darinya hingga usaf masa setahun.

Sebagian  mereka  mengatakan  bahwa  ia  mczHSAwb  dengan  arti;

janganlah  kalian  mengusir  mereka,  dan  ini  adalah  penakwilan
yang  salah,  karena  jika  ia  dim¢#sAwbkan  dengan  penakwilan
demikian maka mcz#sA#bnya dari perkataan yang lain bukan dari

perkataan  awal,  sementara  ia  adalah  mczHsfowb  karena  menjadi
Si fat bagi kata C&` yang mczHSAwb684.

penakwilan rlrman Allah:  <;rr C e ;=g£ £\±;* 6E; 6f
•Ff=5trfe'G115\S±:=be,<±1§T±,(Akantethpijika-merekapindah

(sendiri),  maka tidak ada dosa bagimu (wall atau warts  dart yang
meninggal)   membiarkan   mereka   berbuat   ma'ruf  terhadap   dirt
mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)

Abu Ja'far berkata: maknanya: bahwa mz//'¢A yang dijadikan
oleh Allah untuk mereka sampai setahun setelah suarninya meninggal
dan tidak dibenarkan bagi ahli warisnya untuk mengusimya, bahwa itu
merupakan  hak  bagi  mereka untuk  tinggal  di  rumah  suaniinya,  dan
bahwasanya hak mereka dianggap batal jika mereka keluar dari rumah
tersebut  dengan  kemauan  mereka  sendiri  tanpa  paksaan  dari  ahli
waris.

Kemudian  Allah  menginformasikan  bahwa  para  wali  mayit
tidak  dipersalahkan jika  istri-istri  tersebut  keluar  dan  meninggalkan
rumah suami mereka, karena tinggal selana setahun di rumah suami
dan berkabung tidaklah  wajib  atas  mereka tetapi  m«ba!A,  maka jika
keluar dan tidak lagi berkabung mereka tidak dipersalahkan, dan para

684    A| Fam` dalamMa'ani.,4/ gwr`a" (I/156).
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wali mayit pun tidak dipersalahkan.

Kenapa kami mengatakan bahwa mereka tidak dipersalahkan,
sementara  yang  tidak  dipersalahkan  hanya  para  wall  sebagaimana
i+:rman-INya..     i±=3f  '(::1£± Sis "Maka tidak ada  dosa  bagimu  (walt
c!/aw  wczris  c7czrz. };a#g me#z.#ggcz/J ",  karena jika mereka  dipersalahkan

tentu  para  wali  juga  dipersalahkan,  karena  membiarkan  para  istri
tersebut    keluar    meninggalkan    rumah    sedang    mereka    mampu
mencegahnya.

Adapun  firman  Allah:  "dsi   ii>  'dtj  "Da#  j4//¢A  Mcrfe¢
PerAc!scz  /czgi. Mcz¢¢ Bzj.czAscz#cz " maknanya:  Allah Maha Perkasa untuk

membalas orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya, laki-laki
maupun      perempuan.      Allah      melarang      laki-1aki      melalaikan
kewajibannya  untuk  memberikan  mw/'a!A,  mahar,  dan  wasiat  kepada

para  istri,  dan  tidak  mengusimya  sebelum  lewat  setahun,  serta tidak
melalaikan  kewajiban  shalat.  Allah  melarang  wanita melalaikan  apa

yang   diwajibkan   kepadanya   yaitu   'iddah   ketika   suami   mereka
meninggal, dan tidak melalaikan waktu shalat. Allah Maha Bijaksana
dalam  segala keputusan yang telah ditetapkan  atas para hamba-Nya,
khususnya  yang  berkenaan  dengan  hukum-hukum  yang  ada  dalam
ayat ini, dan dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.

©©©

©di-tG6£±j#"!,a,giv-i
"Kepaha wanita-wanita yang dicei.alkan (hendck.ch

djberihan oleh s"cminyci) mt4t'cih mentt"t yang ma'ir`wf,
sebcigaj soafu kewcijjban bcigi orang~orang yang bertckqwa"

(Qs. AI Baqarah [2]: 241)
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Penakwi]an  rirman  Allah:     j;  G£ Lt±j;=it  f?'  q|::a;
<±ffi   (Kepada   wal.ita-wanita   yai.g   diceraikan -[l.endaklah
diberikan  oleh  suaminya]  mut'al.  menurut  yang  ma'ruf;  sebagai
suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa)

Abu   Ja'far   berkata:   Yang  dimaksud   oleh   Allah   dengan
firman-Nya    ini    adalah:    kepada    wanita-wanita    yang    diceraikan
hendaklah  diberikan  mwf 'afo  (pemberian)  oleh  suaminya,  maksudnya
adalah:  sesuatu  yang  dapat  menyenangkannya  berupa  baju,  pakaian,
nafkah,  pelayan,  atau  lainnya  yang  dapat  menghibur  hatinya.  Pada
bagian yang lalu telah kami jelaskan maknanya, perselisihan pendapat
di antara para ulama dan pendapat yang benar dalam hal ini, dan tidak

Perlu lagi mengu|anginya685.

Para ulama berselisih pendapat tentang makna ®\£lhi`  dalam
ayat  ini.  Sebagian  ulama  lain  berpendapat:  yang  dimaksud  dengan
®GllaL\    adalah   perempuan   yang   dicerai    yang   telah   dicampuri
suaminya.  Mereka  berkata:  kami  telah  mengatakan  hal  ini,  karena
hak-hak    yang    semestinya    diperoleh    bagi    wanita-wanita    yang
diceraikan   yang   belum   pemah   dicanpuri   oleh   suaminya   telah
dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat sebelumnya. Berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut :

5571.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:  Isa bin Maymun
menceritakan  kepada  kami   dari   Ibnu  Abi  Najih  dari   Atha`
tentang firman Allah:  di-1  j;  6: drt±L#=j.i  f?'  rill:±|if
"Kepada wanita-wanita yang  diceraihan  fl.endaklah  diberihan

oleh  suaminya)  mut'ah  menurut  yang  ma'rrf  sebagai  suatu
kewajiban    bagi    orang-orang   yang    bertakwa"    ia.   bck:aha:.
maksudnya   adalah   perempuan   yang   dicerai    dan   ia   telali
dicanpuri suaminya dengan cara yang baik686.

685    Lihat penafsiran ayat 236 dari surah ini.
686   |bnu Athiyah dalam ,4/ "wharri.r A/ Wa/.I.z ( I/327).
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5572.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzalfah    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
dengan  riwayat  yang  sama,  dan  ada  tanbahan  di  dalamnya,
Syibil meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dari Atha`687.

Sebagian ulana lain berpendapat:  bahkan ayat ini mengandung
makna  bahwa  setiap  istri  yang  dicerai  itu  mendapatkan  mwf 'crfo

(pemberian).  Sesungguhnya Allah  menurunkan  ayat  ini  kepada
Nabi-Nya  dan  tidck  ada  penanbahan  makna  didalamnya  dari
kata   mwJ'¢fo,   apabila   ada   makna   lain   dari   makna   "#f'czA,
sesungguhnya didalamnya pasti ada penjelasan hukum lain. Dan
ayat  ini  adalah  penjelasan  hukum  untuk  semua  wanita-wanita

yang   diceraikan   hendaklah   diberikan   oleh   s.uaminya  "wJ'¢fo.
Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini :

5573.  Ibnu  Basysyar  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Wahhab    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ayyub
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair tentang ayat ini:

<ng££j-i  j£  \if drt2L#.`!  t£:fJ'  ¢jiil2S.i   'Kapa!da  wa#!.fa-wa#I.fa
yang  diceraikan  (hendaklah  diberihan  oleh  suaminya)  mut'ah
menurut  yang  ma'ruf,  sebagai  suatu  kewajiban  bagi  orang-
orc}#g );cz#g  ber/ah4/a "  ia berkata:  Kepada wanita-wanita  yang
diceraikan  hendaklah  diberikan  oleh  suaminya  mw/'¢fo  menurut

yang  ma'ruf,  sebagai  suatu  kewajiban  bagi  orang-orang  yang
bertakwa688.

5574. AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban bin
Musa menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu AI Mubarck
memberitchukan      kepada      kami,       ia      berkata:       Yunus
memberitahukan  kepada  kani  dari  Az-Zuhri  tentang  seorang

687     Ibid.

688    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/454) dan Mawardi dalam A#-IVwfa/ wa -4J Uyw#

( 1/311).
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budak   yang   diceraikan   suaminya   dalam   kondisi   hamil.   Ia
berkata:    berdiamlah    di    rumahnya   sampai    waktu    iddahnya
selesai, dan, ia berkata: aku belum pemah mendengar pemyataan

yang menyebutkan  adanya pemberian  untuk budak.  Allah telah
berfirman:   <rfes=j.i  j£  \if a¢j;::i-`!  '£:fL'  ''Kepado wo„i.fcz-WCI"I.Ja

yang  diceraihan  ftendaklah  diberikan  oleh  suaminya)  mut'ah
menurut  yang  ma'ruf,   sebagai  suatu  kewajiban  bagi  orang-
orcz#g )/cz#g  berfczh4/cz"  bagi  wanita-wanita  yang  dicerai  berhak
atas Pemberian sampai ia me|ahirkan689.

5575.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Hibban  bin
Musa menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu  AI  Mubarak
memberitahukan     kepada     kami,     ia    berkata:     Ibnu     Jarih
memberitahukan kepada kami dari Atha`, ia berkata: aku berkata
kepadanya:  apakah  budak  mendapatkan  pemberian  dari  orang

yang  merdeka?  Ia  berkata:  tidak,  aku  berkata  lagi:  bukankah
dalam hal  ini  orang  yang merdeka itu  sama dengan  budak?  Ia
berkata:  tidak.  (Tiba-tiba)  Amr bin Dinar menimpali:  ya benar,
dan ia membacakan ayat ini:  <43f:i.i j; \i=dr±jp.`! t£:;: ¢fi|=n.i
"Kepada  wanita-wanita yang  diceraihan  faendaklah  diberikan

oleh  suaminya)  .mut'ah  menurut  yang  ma'ruf,   sebagai  suatu
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa'fJ9° .

Sebagian  lain  berpendapat:  ayat  ini  turun  karena  sebelumnya
Allah menurunkan ayat:  t:=: .:3£  #.i 6£j ''®jf  e¥jf fi ##'j
(p:I;5i S \i=bj}J;if\> " Dan hendaklah hamu berikan-suatu mut'ah
(pemberian)   kepada   mereka.   Orang  yang   mqmpu   menurut

kemampuannya dan orang yang mishin menurut kemampuannya
(pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu
merupckan     keterttuan     bagi     orang-orang    yang     berbuat
4ebcz/.I.ha#".  (Qs. AI Baqarah [2]:  236).  Salah seorang dari kaum

689   Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi kami.
690   Abdunazzaq dalam M#shawwa/(7/276).
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muslimin berkata: kalau demikian jika kami tidak menginginkan
kebaikan,   maka   kami   dibolehkan   meninggalkannya?,   maka
Allah SWT menurunkan ayat ini:    j; \ii ±±j#-`!  '£:fL' ¢£il2S.i
<}!;$3fi  "Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan-(hendaklah

diberikan oleh suaminya)  mut'ah menurut yang ma'ruf;  sebagai
suatu   kewajiban   bagi   orang-orang  yang  bertakwa".  deITg2[n
turunnya ayat ini maka diwajibkan kepada mereka memberikan
mw/'czfa   kepada   istri    yang   diceraikan.    Berdasarkan   riwayat-
riwayat berikut:

5576.  Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:  Ibnu
Wahab  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid
berkatatentangfirmanAllah:C:=:j:Jjs#-iJ;jJ'ojJ;`ezJiG6fi#'j
':±±;Si s \i=tr±±;::fi\> ''Dan hendaklah lrimu berikan:uatu mut'ah

(pemberian)   kepada   mereka.   Orang   yang   mampu   menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya

(pula), yaitu pemberian menurut yang patut.  Yang demihian itu
merupakan     ketentuan     bagi     orang-orang    yang     berbuat
Aeba/I/.I.AczH ''.  (Qs.  AI  Baqarch  [2]:  236)  kemudian  seorang  lelaki

berkata: jika  aku  ingin  berbuat  baik,  mcka  akan  aku  lakukan,

jika  cku  tidak  ingin,  maka tidak  clan  cku  lckukan.  Kemudian
Allah menurunkan ayat ini:  <p3S£!.i j£ \if drE2j2.`! t£:€L' ¢j:i|2{).i
"Kepada wanita-wanita  yang  diceraihan  (hendcklah  diberihan

oleh  suaminya)  mut'ah  menurut  yang  ma'rrf,  sebagai  suatu
kowajiban bagi orang-orang yang bertakwa'fi9\ .

Abu Ja'far berkata: pendapat yang paling tepat mengenai hal
ini  menurut kami  adalah pendapat Sa'id bin Jubair yang menyatakan
bahwa Allah menurunkamya sebagai dalil kepada hamba-hamba-Nya
bahwa semua wanita yang dicerai itu mendapatkan mwf 'czfo dari suami

yang menceraikannya.  Allah SWT telah menyebutkan dalam seluruh

69`    As-Suyuthi   dalam  Ad-D#rr  ,4/  „a#tswr   (1/739),   Ibnu   Athiyah   dalam  i4/

Wz/Aa77.I.r A/ Pya/.z.z ( 1/327) dan Mawardi dalam .4»-IVzfAaf wa A/ Lfy«n (1/311).
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ayat  AI   Qur`an  yang  di   dalamnya  menyebutkan  kata  mat/'cz#  #!.sa
adalah  untuk  wanita-wanita  tertentu.  Dalam  ayat  mengenai  masalah
1,=?ll£T;n±:1:fskfn££S;,]n.ya,.%{¥7#bae;:k::w'#;¢®:'„¥m€SoY`i

(mahar)  atas  kamu, jiha  kamu  menceraikan  istri-istri  kamu  sebelum
hamu  bercampur  dengan  mereha  dan  sebelum  hamu  menen.tukan
"czfocrr#);cz ".  (Qs.  AI Baqarah [2]: 236) dan firman-Nya:  .S:\: 6.Sf €.'t±:

Cfj:S .i c}3 .3 ifj=fi£ 3 jl|,jiji ;i:£ \£!  ''f7a!. oro#g-orc}#g };o7Ig
beriman,    apabila    kamu    menihahi    perempuan-perempuan    yang
beriman,     kemudian     hamu     ceraikan     mereka     sebelum     kamu
me#cczmp#rJ.#);a ".(Qs. AI Ahzaab  [33]:  49) ini mw/'ofo untuk istri yang

belum digauli.

Danfirman-Nya:l{:rj;C;:fit€L#.f6;:;:;rota;£<¥:J:;;lt€.'t£.'.:§:9}   <S)a    "Hal  Nabi'.  katakanlah  kepada  istr;-istrimu:  "Jiha

kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya,  maka
marilah  supaya  kuberikan kepadamu  mut'ah".  (Qs.  A;i  A:hza;zto r33|..
28)  ini  mzf/'czA  untuk istri  yang telah digauli.  Dan tersisa hukum  istri

yang  belum  digauli  apabila  diceraikan  suaminya,  juga  hukum  para
budak perempuan dan wanita-wanita kafir.

Allah  menyebutkan  semuanya  secara  umum  dalam  firman-
Nya...   L±Sfi`>  `'[±f=  €f il=±f y3   "Kepada wanita-wanita yang  diceraikan

(hendaklah  diberihan  oleh  suaminya)  mut'ah  menurut  yang  ma'ruf"
bchwa  bagi  mereka  mwf 'aA,  sebagaimana  disebutkan  secara  khusus
wanita-wanita  yang  dicerai   dengan  ciri-ciri  masing-masing  dalam
seluruh ayat, karenanya Dia mengulangi penyebutan semuanya dalam
ayat ini.692

692,i  Lihat penafsiran ayat 137 dari surah ini.
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Adapun   firman   Allah:    <rfe;=j-i    i;    \i=    ''Sebczgrz.   swfl/w
kcwcz/.i.bczH  bczgz.  o7~o#g-orcz#g )/cz#g be7./czh4/¢ " kami  telah menjelaskan

makna  firman  Allah:   \if dibaca /a/feczfo,  dan  ahli  bahasa  berselisih

pendapat  tentang  firman  Allah:    6±;i;tit #   \££   ''yc#g  demj.kj.¢#  I./w
merupakan  ketentuan  bagi  orang-orang  yang  berbuat  kebajihan".

(Qs.  AI  Baqarah  [2]:  236)  dan  dalam  hal  ini  kami  tidak  perlu  lagi
mengulangnya.

Adapun   kata    <43f:i-i   yaitu   orang-orang   yang   bertakwa
kepada   Allah   dalam   perintah-Nya,   larangan-Nya,   dan   ketentuan-
ketentuan-Nya. Mereka melaksanakan semua yang dibebankan kepada
mereka karena rasa takut mereka kepada Allali dan ketckutan mereka
terhadap   sanksi  Allah.   Dan  Penakwilan  ayat  ini   sudali  dijelaskan
sebelumnya dengan periwayatan hadits.693

©©©

©6lji=:*i=j`£,43£.\£ifa''fi{££±±+I,`'ir
"Demikjanlah Allah me7ieranglcan kepadam« clyat-trycit-Nya

(h«k«m-hak«m-Nya) s«Paya ham« memchaminya".
(Qs. AI Baqarah [2]: 242)

Penakwilan  firman  Allah:  *i].,¢.I:;±±'fif '£±±lI,``ir
'b$3;i  (Demikianlah Allah  menera;gkan kepadamu ayalt-ayat-Nya

[hukum~hukum-Nya] supaya kamu memahaminya)

Abu   Ja'far  berkata:   Yang  dimaksud  oleh  Allah  dengan
firman-Nya ini adalah: Sebagaimana telch Aku jelaskan kepada kalian
hal-hal apa yang semestinya kalian lakukan untuk istri-istri kalian, dan
apa  yang  semestinya  dilakukan  oleh  istri-istri  kalian  untuk  kalian

693 Lihat penafsiran ayat 2, 21, 66 dari surah ini.
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wahai  orang-orang  yang  beriman..  Sekarang  kalian  telah  mengetahui
hukum-hukum-Ku dan mengetahui akan hak dan kewajiban satu sama
lain di antara kalian dalam ayat ini. Demikian pula telah aku jelaskan
kepada kalian  seluruh hukum-hukum  dalam  ayat-ayat-Ku  yang telah
Aku turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam AI Qur`an agar
kalian   seluruhnya   wahai   orang-orang   yang   beriman   memikirkan
tentang   wujud-Ku,   Rasul-Ku,   dan   hukum-hukum-Ku,   pahamilah
kewajiban-kewajiban-Ku  kepada  kalian  agar  kalian  mengetahui  apa

yang  baik  bagi  agama  dan  dunia  kalian  kemudian  lakukanlah,  dan
kelak di  akhirat akan Aku berikan kepada kalian pahala dan balasan-
Ku yang amat besar yaitu surga.

©©©

jrit#'j65±L?.1;i=£Jifi;f±*13df,iji£6.?€{j££fj{

iLr,6t;±=i'i9'j`gr,®tj;rf;j'ul''rif€±C;{±;:i€f.ij;

© ,<Jfe-
"Apckch hamu tidck memperhatikan oi.cmg-orang yang

kel%ar darn hampwng halanan mereha, sedang mereka
beribu.ribu (jundal"vya) harena tckut mati,. maka AIlah

berfirman kepada merekci: "Matilch kcim"", kemttdian A!lcih
menghjdrphan mereha. Seswnggrhnya Allah .'iremp"nya{

kanmja terhadap manttsia tetc[Pi kebanyalcan mcmusja tjdtlk
bersytthar".

(Qs. AI Baqarah [2]: 243)

#f.;en,3¥wE,:afn%m:ngA]];#±F±.#;g#€A6.£~:mjff;:d£[
memperhatikan  orang-orar.g  yang keluar  dari  kampung  halaman
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mereka, sedang mereka beribu-ribu Dumlahnya] karena takut lnati,.
maka Allah berfirman kepada mereka:  "Matilah kamu", kemudian
Allah menghidupkan mereka)

Abu   Ja'far   berkata:   Yang   dimaksud   oleh   Allah   dengan
firinan-Nya ini  adalah..  ;i  ifil  "Apakah  hamu  tidak memperhatikan"
apakah  kamu  tidak  mengetahui  wahai  Muhammad,  sedangkan  dia
mengetahui  dengan penglihatan hati bukan dengan penglihatan mata,
karena  Nabi  kita  Muhammad  SAW  tidak  mengetahui  orang-orang

yang  telah  Allah  beritakan  tentang  hal  ini.  Penglihatan  hati  adalah
sesuatu yang diketahui dengan ilmu bersama Allah, maksudnya adalah
tidakkch  kamu  mengetahui  ya Muhammad  orang-orang  yang  keluar
dari kampung halaman mereka sedang mereka jumlahnya beribu-ribu?

Kemudian ahli tafsir berselisih pendapat tentang firman Allah:
±'f i  ;±S  "Sedang mereka beribu-ribu Oumlahaya)"  sera.g:lan merck:a
berpendapat:   dalam  kuantitas  jumlahnya  beribu-ribu.   Sebagaimana
dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

5577.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  bapakku
menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Amr    bin    Ali
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Waki'   menceritakan
kepada kami, ia berkata:  Sufyan menceritakan kepada kani dari
Maysarali  An-Nahdi  dari  AI  Manhal  bin  Amr  dari  Sa'id  bin
Jubalr dari Ibnu Abbas tentang fiman Allah:  {};i i.j€}{ j|;i F{
±;Sl'.'i=±fiF;i±±3,be,"-Apahahhamutiirme;periratikan
orang-orang   yang   keluar   dart   hampung   halaman   mereka,
sedang  mereka  beribu-ribu   Oumlahnya)   harena  talout   mati"
mereka  beljumlah  empat  ribu,  mereka  keluar  lari  dari  wabah

penyakit,  mereka  berkata:  kani  akan  mendatangi  negeri  yang
tidak ada kematian. Sampai mereka tinggal di suatu tempat, lalu
Allah berkata kepada mereka: matilch kalian semua, tidak lama
kemudian  salch  seorang  Nabi  melewati  mereka,  kemudian  ia
berdoa kepada Allah  agar menghidupkan  kembali  orang-orang
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itu,  kemudian  Allah  menghidupkan  mereka.  Lalu  ia membaca:

cL,#. ¥'  u,i,a{ i±=i ';Si'j  ut,a{  j:  ¢=;<  ,'ji iaf 6!
"Sesungguhnya  Allah  mempunyai   karunia  terhadap  manusia

tetapi kebanyakan manusia tidak bersyuhar.'fJ94

5578.  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Sufyan
menceritakan  kepada  kami   dari  Maysarah  An-Nahdi   dari  AI
Minhal  dari  Sa'id  bin  Jubair  dari  lbnu  Abbas  tentang  firman
Allah:  `;+j=).t ;i: `±jf ;+; f±*T3 c* i:ji=i 6.jf}{ j| ;i F{  ''4pa*&A
kamu   tidak   memperhatikan   orang-orang   yang   keluar   dari
hampung    halaman     mereka,     sedang     mereka     beribu-ribu

¢.win/czfe#};aJ    kczre#cz    /czAw/   m¢/I."   ia   berkata:    mereka   semua
beljumlah   empat   ribu   orang   keluar   dari   kampung   untuk
menghindari    wabah   penyakit,   kemudian   Allah   mematikan
mereka  semuanya,  lalu  salah  seorang  Nabi  melewati  mereka,
kemudian  ia berdo'a kepada Allah  agar menghidupkan mereka
kembali,  dengan harapan mereka menyembah Allah,  kemudian
Allah hidupkan mereka695.

5579. Muhammad bin Sahal bin Askar menceritckan kepada kami, ia
berkata: Isma'il bin Abdul Karim memberitchukan kepada kami,
Abdusshamad   menceritakan   kepadaku   bahwa   ia   mendengar
Wahab  bin  Munabbih  berkata:  pada  suatu  masa  sekelompok
kaum  Bani  Israil  ditimpa  wabah  yang  sangat  menyeramkan,
kemudian mereka mengeluhkan apa yang menimpa mereka, dan
mereka berkata: seandainya kami mati, maka karni akan terlepas
dari    bencana   yang   menimpa   kami    ini,    kemudian    Allali

694    A|  Hakim  da|am  Mustadrak  (2/281)  dan  ia  berkata:  sAaAz.A  menurut  syarat

Bukhari  Muslim,  dan  disepakati  oleh  Dzahabi,  dan  disebutkan  padanya:  dan
mereka itulah yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:  p*.` 3i> i}j)7 *j, Ibnu
Katsir dalam Tafsir (2/414) dan As-Suyuthi dalam i4d-Dwrr A/ Mamts"r ( I/741 ).

695    |bnu  Abdil  Barr  dalam  ramA!.d  (6/214)  dan  AI  Jashshash  dalam  AAkam  .4J

gwr`a# (2/164) dan Qurthubi dalam Tafsir (3/230).L------
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mewahyukan       kepada       Hizqil:       sesungguhnya      kaummu
mengeluhkan  musibah   yang   menimpa  mereka   sebentar,   dan
mereka  mengira  menginginkan  kematian,  seandalnya  mereka
mati   mereka  bisa   tenang   dalam   kematian!   mereka   mengira
bahwa aku tidak dapat membangkitkan mereka kembali  setelah
kematian? Kemudian ia bergerak menuju kuburan kesana-sini, ia
dapati ada empat ribu mayit. Wahab berkata: dan mereka adalah

i?,

o;a±g,_o;9;gyg3{m3:at:,*;na:kfl*;ku;3m#,:,f;fm¥.:;effr;a#;i

orang-orang   yang   keluar   dart   hampung   halaman   mereka,
sedang   mereka   beribu-ribu   Oumlahnya)   harena   takut   matt"
bedirilah  kamu  di  tengah-tengah  mereka  dan  serulah  mereka!
Ketika  itu  Tulang-tulang  mereka  telah  berpencaran,   dipisah-

pisahkan   oleh   burung   dan   binatang   buas,   kemudian   Hizqil
menyeru,     dan     berkata:     wahai     tulang     belulang     Allah
memerintahkan kalian agar berkumpul, kemudian semua tulang
belulang    manusia    tersebut    berkumpul    secara    bersamaan.
Kemudian  Hizqil  menyeru  untuk  yang  kedua  kalinya:  Wahai
tulang   belulang,   sesungguhnya   Allah   memerintahkan   kalian
untuk   memakai   daging,   kemudian   daging   membungkusnya,
kemudian dibungkus dengan kulit, dan sempuma menjadi jasad.
Setelah itu Hizqil  meyeru untuk  yang ketiga kali,  lalu berkata:
Wahai  arwah  sesungguhnya Allah  SWT memerintahkan kalian
agar kembali ke jasad kalian masing-masing, dengan izin Allah
mereka   menyatu   lagi   seperti    semula,   dan   mereka   semua
Serempck bertakbir satu ka|i.696

5580.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia    berkata:     pamanku

696    Abu Syaikh dalam A/ .4dzamafa (2/610), As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ Ma!#tswr

(1/743)   dengan  sedikit  perbedaan  dan  dinisbatkan  hanya  kepada  Abd  bin
Humaid.
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menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    bapakku   menceritakan
kj3,:d:k;u:i±:a:i=ida£:}€:bnj¥LA;:baj{t:,=t£::a:I?¢a:„A,:]daah;

memperhatikan    orang-orang    yang    keluar    dari    kampung
halaman  mereha,  sedang  mereha  beribu-ribu  Oumlahnya)"  ia.
berkata:  jumlahnya  banyak,   mereka  meninggalkan   kampung
halaman    lari    dari   jihad    di   jalan    Allah,    kemudian   Allah
mematikan mereka, 1alu dihidupkan kembali dan memerintahkan
mereka    untuk    beljihad    melawan    musuh-musuh    mereka.
DemikianlahfirmanAllah:L1+S€j~jl{1i(3Iffj,&t}tf=j,{J±5
"Dan berperanglah hamu sehalian di jalan Allah, dan ketahuilah

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

(QS. AI Baqarah [2]: 244)697

5581.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Hukkam
menceritakan kepada kami dari Unbasah dari Asy'ats bin Aslam
AI  Bashri,  ia berkata:  ketika  Umar  shalat  dan  di  belakangnya
terdapat   dua  orang  Yahudi  -Ketika  Umar  hendak  ruku,   ia

(bexposisi) mehjauhkan siku dari perutnya-mcka salah seorang
di  antara  keduanya  berkata  kepada  temannya:  apakah  dia  itu

(Umar)?   Ketika  Umar  menoleh,   ia  berkata:   apakch   engkau
mengetahui perkataan salah seorang di antara keduanya berkata
kepada  temannya:   apakah  dia  itu  Umar?  Keduanya  berkata:
kami mendapatkan dalam kitab kami tanduk dari besi diberikan
kepada Hizqil seperti juga diberikan kemampuan menghidupkan
orang mati  dengan  izin  Allah.  Lalu  Umar berkata:  kalni  tidak
menemukan  ada cerita Hizqil  dalam kitab  Allah dan tidak  ada

yang  dapat menghidupkan orang  yang telah wafat  dengan  izin
Allah kecuali Nabi Isa AS saja.

Lalu keduanya berkata: Tidakkch engkau dapatkan dalam dalam
kitab Allah:   dsf ffi£+2J=£ 3S #j;  ''Do# 7.¢sw/-rasw/ }Jang fz.da4

697    As.Suyuthi da|am Ad-Dwrr j4/ Ma7Irswr ( l/743).
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Kami kisahkan tentang mereha kepadamu". (Qs.  Aln-INiszxal  [4]..
164).  Umar menjawab:  Ya,  lalu keduanya berkata lagi:  adapun
mengenai  cerita menghidupkan  orang mati,  cku  akan ceritakan
kepadamu:   Bani   Israil   terkena   wabah   penyakit,   kemudian
sekelompok kaum  dari  bani  lsrail  keluar,  hingga mereka telah
sampai   pada   salah   satu   tujuan,   kemudian   Allah  mematikan
mereka semuanya.

Lalu  Bani   lsrail  membangun  dinding  untuk  mereka,   apabila
sampai   tulang-tulang   mereka   telah   rusak,   kemudian   Allah
mengutus  Hizqil,  1alu  ia  berdiri  di  tangah-tengah  mereka  dan
berkata:       jika       Allah      berkehendak,       kemudian       Allah
membangkitkan    mereka    lagi    untuknya,    kemudian    Allah
menurunkan ayat tentang ini:   ;+; f±;±13 cr, i:i:== 6.j€}{ jl ;i ¢{
±fi  "Apakah  kamu  tidak  n;emde;iat{kan  orang--orang  yang
keluar  dart kampung halaman mereka,  sedang mereha beribu-
ribu Oun|ahnya)IfJ98 .

5582.  Ibnu Humaid  menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Hukkam
menceritakan  kepada  kami  dari  Unbasah  dari  AI  Hajjaj  bin
Artha, ia berkata: mereka be|jum|ah empat ribu699.

5583.  Musa bin Harm menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Amr
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan
k£33td#iam;;::£,si;u±d£,;;:ta?agfof]frT":,#:";-:f:ef;a#j

orang-orang   yang   keluar   dart   harmpung   halaman   mereha,
sedan? mereka beribu-ribu Oumlahnya) " sam:pa,i kepeda ayat..  €#

;#S} "Kemudian Allah menghiduphan mereha" ±a, bcka:fa.. aha
sebuah   kampung   yang   bemana   Dawardan   terkena   wabah
penyakit,  kemudian  seluruh  penduduknya  lari  menyelamatkan

698    Ibid.
699    Mawardi dalam Aw-IVz/4af w ,4/ Uy"» (1/312) dan disebutkan padanya bahwa

ia diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari lbnu Abbas.
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diri,  dan  berdiam  di  salah  satu  sudut  kampung,  maka  orang-
orang yang masih tinggal di kampung itu meninggal dunia, dan

yang  lainnya  selamat.  Yang  meninggal  tidak  besar jumlahnya,
ketika wabah penyakit itu sudah tidak ada, mereka kembali lagi
dalam     keadaan     selamat,     lalu    orang-orang    yang    tersisa
mengatakan:  kawan-kawan  kami  itu  adalah  orang-orang  yang
lebih   teguh   daripada  kami,   seandainya  kami   melakukan  hal
seperti  yang mereka  lakukan tentu  kami  akan tetap hidup,  dan
seandainya  tebadi  musibah  wabah  yang  kedua  kali  kami  akan
keluar  bersama  mereka!  Maka  tebadilah  wabah  di  Qabil  lalu
mereka  lari,  dan jumlah  mereka  sekitar  tiga  puluh  ribu  lebih,
hingga mereka singgah di  tempat tersebut yaitu lembah Afyah,
1alu malaikat menyeru mereka dari bawah lembah dan malaikat

yang  lain  menyeru  mereka  dari  atas  lembah:  Matilah  kalian!
Maka mereka pun  mati.  Ketika mereka telah binasa  dan jasad
mereka telah hancur,  salah seorang Nabi bemama Hizqil  lewat
atas mereka, dan ketika melihat mereka ia terdiam dan bexpikir
tentang  mereka,  sambil  menggerakkan  mulutnya  dan  jarinya,
maka  Allah  mewahyukan  kepadanya:   wchai  Hizqil,   sudikah
engkau Aku perlihatkan bagaimana Aku menghidupkan mereka?
ndia  berkata:   dan  tidaklah  ia  bexpikir  kecuali  karena  takjub
kepada  kekuasaan  Allah-  Dia  menjawab:  Ya.  Maka  dikatakan
kepadanya:   serulah,  maka  ia  p`m  menyerukan:  wahai  tulang
belulang,   sesungguhnya  Allah  memerintahkan  kepada  kalian
untuk  berkumpul!  Mcka  tulang-tulang  pun  saling  beterbangan
satu  ke  yang  lain  hingga  membentuk jasad-jasad  dari  tulang.
Kemudian Allah mewahyukan kepadanya untuk menyeru: wahai
tulang belulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar
berbalut   daging!   Maka   ia  pun   berbalut   daging,   darah   dan

pakaian  yang  dikenakan  ketika  ia  mati.  Kemudian  dikatakan
kepadanya:  serulah!  Maka ia pun  menyerukan;  wahai  sekalian

jasad,   sesungguhnya   Allah   memerintahkan   kepadamu   agar
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bangkit, maka merekapun bangkit dan berdiri7°°.

5584.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kami,
kemudian   Manshur  bin   AI   Mu'tamir  berkata   dari   Mujahid
bahwa mereka berkata ketika dihidupkan kembali:    1;:3  C:Jj6t{=~
C=Ji  €Y}  @'!'Y  3}i±{3  lalu mereka kembali kepada kaum mereka

dalan   k6adaan   h'idup,   mereka   mengetahui   bahwa   mereka
tadinya telali mati, ada tanda kematian di muka mereka, mereka
tidak   memakai   baju   kecuali   kembali   dalam   k\eadaan   kotor
badannya   seperti   diselimuti   kain  kafan  hingga  mereka  mati
kembali sebagaimana yang telah ditetapkan kepada mereka7°' .

5585.  Ahmad  bin  Ishaq  menceritckan  kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

£:::aghfim=::ex::i=€#ai3k;mi€3d=+,±ia`;.S€){¥u=S¥;
"Apakah  kamu  tidak memperhatikan  orang-orang yang  keluar

dari  kampung  halaman  mereha.   sedang  mereka  beribu-ribu

a.#m/aA»);aJ " sampai ia mengatakan: jumlah mereka sekitar tiga
ribu atau |ebih702.

5586.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  ia berkata:  Ibnu  Abbas,  ia berkata:

jumlch mereka sebanyak empat puluh delapan ribu orang yang
dipagari  oleh  suatu pagar,  di mana jasad mereka telah musnah
dan busuk, dan sesungguhnya bau itu masih ada pada keturunan
Yahudi, dan jumlch mereka ribuan orang, mereka lari dari jihad
di jalan Allah,  kemudian Allah mematikan mereka,  setelah  itu

700   Tidak  kami  temukan  afsar  ini  dalam  refereusi  kami  kecuali  dalam  rarz.*A

Thabari(\12]2:).
7°'    Qurthubi dalamTafsir (3/23l).
702   Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi kami.
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dihidupkan  kembali  dan  Allah  memerintalikan  kepa,da, mereka

::;I;::#"af 4l;t:,:hse:l¢=aa"ndf`l;f: AP,#. d  `JL36j  ,,Do"
5587.  Ibnu  Humaid  menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:  Salamah

menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Ishaq
menceritakan  kepada  kami  dari  Wahab  bin  Munabbih:  bahwa
ketika Allah mencabut nyawa Kalib bin Yuqina setelah Yusya',
di belakang mereka -bani Israil- ada Hizqil bin Buzi, dia adalah
Ibnu   AI   Ajuz   (anak   seorang   yang   telah   lanjut   usia),   dia
dinamakan Ibnul Ajuz, karena ibunya yang sudah lanjut usia dan
mandul memohon  seorang anak kepada Allah, kemudian Allah
mengabulkan    permohonannya    dan    memberikan    kepadanya
seorang  anak  laki-1cki,  karena  itulah  ia  dipanggil  Ibnul  Ajuz.
Dialah   yang   berdo'a   kepada   sekelompok   kaum   yang   Allah.
sebutkan`   dalam    AI    Qur`an    kepada    Muhammad    SAW,s;±§£¥ij,:;,¥:,Lgg¥j:£:1,5;,fa+±j36r`;?#j{f;¢{

" Apahah         kamu         ti dak

memperhatikan    orang-orang    yang    keluar    dart    hampung
halaman    mereha,    sedang   mereha    beribu-ribu    Oumlahnya)
karena   takut   matt;   maha   Allah   berfrman   kepada   mereka:
"Matilah    hamu",    kemudian    Allah    menghidupkan    mereka.

Sesungguhnya   Allah   mempunyai   karunia   terhadap   manusia
tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukurwl°4 .

5588.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Salamalh
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Ishaq
menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  aku  mendengar  di  antara
cerita  mereka  adalah  bahwa  mereka  lari  dari  musibah  wabch

penyakit -atau lari dari penyckit yang menimpa manusia- karena

703    |bnu Atiyah dalam.4/ Mwfearri.r.4/ Wa/I/.I.z (1/328).
704    As.Suyuthi dalam ,4d-Dwrr j4/ Ma#fswr ( l/743).
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takut  mati,  dan  jumlah  mereka  adalah  ribuan.  Hingga  ketika
singgah  di  salah  satu  perkampungan,  Allali  berfirman  kepada
mereka:  matilah  kalian!  Mcka  matilah  mereka  semua,  mereka
telah   dipagari   oleh   suatu  pagar   yang   tidak   dapat   dimasuki
binatang  buas,  kemudian  mereka  pun  membiarkannya,  karena

jumlah   mereka  yang  hilang   sangat  banyak.   Lalu  masa  pun
berlalu  hingga  mereka  menjadi  tulang  yang  berserakan.  Lalu
suatu ketika Hizqil bin Buzay melewati mereka, 1alu berhenti di
ant.ara  mereka,  dan  tercengang  dengan keadaan  mereka,  1alu  ia
merasa iba dan kasihan terhadap mereka, lalu ia berkata: apakah
engkau senang Allah menghidupkan mereka lagi?, ia menjawab:

ya,  lalu  dikatakan  kepadanya,  Hizqil  menyeru  kepada mereka:
wahai tulang yang rapuh yang telah rusak dan hancur hendaklah
setiap tulang kembali kepada pemiliknya!  Ia menyeru demikian:
kemudian ia melihat tulang saling berloncatan satu sana lainnya,
kemudian  dikatakan  kepadanya:  katakanlah  wahai  daging,  urat
saraf dan  kulit bungkuslah tulang  itu  dengan  izin  Tuhanmu!  Ia
berkata:  ia  memandang  kepadanya,  urat  saraf menyatu  kepada
tulang,  kemudian  daging,  kemudian  kulit  dan  rambut  hingga
akhimya  mereka  menjadi  bentuk  manusia  yang  sempuma  lagi
tetapi  tidak  memiliki  nyawa,  1alu  ia  mendoakan  mereka  agar
hidup kembali.  Kemudian langit hampir menutupi cahaya siang
hingga  mereka  juga  tertutupi   oleh  langit,  kemudian  mereka
tersadar, dan kaum bani Israil yang duduk menyaksikan kejadian
ha  tercenga:ng  sera;ya.  be"cap..   Subhaanallah,   Subhaanallahl.

(Maha    Suci    Allah)    Allah    telch    menchidupkan    mereka
kembaii705.

Sebagian  mereka  berpendapat:  bahwa  firman  Allah:£ji  ;;5
"Sedang  mereha  beribu-ribu  Oumlahnya)"  rndm:anya;. bersat:n

(serempak), berdasarkan riwayat-riwayat berikut:

7°5   Tidak kami temukan atsar ihi dalam referensi kami.
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5589.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kami, Ibnu Zaid berkata tentang firman
Allah:'ai;:¢j63±LP.t;i=5jif5f±*r3cr,i±=i6.}f{j|£¢i
;]F:i '.* .\3S "Apakah hamu tidak memperhatikan orang-orang

yang  keluar  dart  hampung  halaman  mereka,  sedang  mereka
beribu-ribu    Oumlahnya)    karena    takut    matt;    maha    Allah
berfirman  kepada  mereka:   "Matilah  hamu",  kemudian  Allah
meHg¢!.chpAczH    mereAcz"   ia   berkata:    sebuah   kampung   yang
tertimpa  wabah  penyakit,  lalu  sekelompok  dari  mereka  keluar
meninggalkan  kampung  tersebut,  dan   sekelompok  lagi  tetap
diam  di  tempat.  Wabah  penyakit  terus  menyerang  kelompok

yang  tetap  tinggal,  sementara  yang  lari  keluar  tidak  tertimpa
sedikitpun. Kemudian wabah itu pergi.

Pada    tahun    berikutnya    wabah    penyckit    itu    datang    lagi
menyerang    penduduk    kanpung    tersebut,    maka    keluarlah
beberapa kelompok, jumlahnya lebih dari kelompok yang keluar

pada tahun  sebelumnya,  kemudian  wabch penyakit menyerang
seluruh penduduk yang tetap tinggal di kanpung tersebut.

Pada tahun  yang ketiga,  wabah penyakit  itu  datang  lagi,  mcka
seluruh penduduk kampung keluar semua meninggalkan rumah-
rumahmereka,kemudianAllahberfirman:cr,i|;;i6.?7{J|;jfjf
:;fi   ;±S   i±±3,  "Apahah  hamu  tidak memperhatikan  orahg-
orang  yang  keluar  dart  kampung  halaman  mereha,   sedang
"ere4cz   berz.bw-rz.bw   ¢.win/aftH);aJ"   kelompok   itu   keluar   tidck
seperti  keluamya  kelompok  yang  siap  perang  dan  bertempur.
Hati  mereka  bersatu,  serempak,  mereka  keluar  lari  ketakutan,
tatkala mereka pergi  mencari  kehidupan,  Allah berkata kepada
mereka: Matilch kalian semua! Mereka akhimya mati di tempat
di   mana   mereka   mengharapkan   kehidupan.   Mereka   mati,
kemudian Allah menghidupkan mereka kembali: }j5 J'i'l` 'fif €!
<33±i1.1  a?,\fli\  5±jl <:S$3  ct,\1i\  3£ "Sesun±guhnya Allah
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mempunyai    karunia    terhadap    manusia    tetapi    kebanyakan
;7zcz#wsj.cl   /z.c/czfr  bers};ctkwr"  ia  berkata:   1alu  ada  seseorang  yang

melewatinya     dan     mereka     adalah     tulang    belulang     yang
berserakan,
berkata: i±

1£:1u?;afer&d,1r£<:%m+;iTj::e£#ag:9d¥{e7T6ud]an

Riwayat-riwayat  yang  menyebutkan  bahwa  mereka keluar  dari
rumah-rumah  mereka   lari   ketakutan   karena  wabah  penyakit,
sebagai berikut:

5590.  Amr  bin  A]i  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Ibnu  Abi
Adi   menceritakan  kepada  kami   dari   Asy'ats   dari   AI   Hasan
tentangfirmanAllah:J5:5ji;;jf±*r3c;1,i:+;i6.ji{Jl;j¢{
i;S  "Apakah  kamu  tidak  memp`erhatikan  orang-orang  yang
keluar  dart  kampung  halaman  mereka,  sedang  mereka  beribu-
rJ.bz/  ¢.#"/czAnyczJ  Ao7'cHcz  /cz4wf m¢/I." ia berkata:  mereka lari  dari

wabah  penyakit,  kemudian  Allah  mematikan  mereka  sebelum
ajal  mereka,  kemudian  Allah  menghidupkan  mereka  kembali
Sampai pada batas ajal mereka7°7.

5591.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia` berkata: Ma'mar
memberitahukan
Allah:  ±jllJi= :i:.?

ada  kami  dari  AI  Hasan  tentang  firman

[i; f±:+±T3 ct3 ilji3i a.j€!{ ji fj f{  ''4p¢frczA
kamu   tidak   memperhatikan   orang-orang   yang   keluar   dart
kampung    halaman     mereka,     sedang     mereka     beribu-ribu

¢.ztm/a¢#)/a/   *czre#cr   fo4#J  rmcz/z."  ia   berkata:   mereka   lari   dari
wabah  penyakit,  kemudian  Allah  mematikan  mereka:  Matilah
kalian  semua!  Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali
untuk menyempumakan sisa aja| mereka7°8.

706   As-Suyuthi dalam ,4d-Dwrr A/ "a#ts#r ( 1/744).
707    |bnu Athiyah dalam A/ "wAarri.r AJ  Waji.z (1/328)  dan Qurthubi dalam Tafsir

7o8   A36£3£)alzaq daiam Tafsir 9l/356).

-------. 1
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5592.  Muhammad bin  Amr menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan  kepada kami  dari  Isa dari  Ibnu  Abi  Najih
dari Amr bin Dinar tentang firman Allah: cr, i:;;i 6.jf!{ j| ;i ¢{
i:S '.'3=  3'f i  iis  iT>ii., "Apakah kamu tidak meinperhatiic{in
orang-orang   yang   keluar   dari   hampung   halaman   mereka,
sedang  mereka  beribu-ribu  Oumlahnya)  karena  takut  mati"  ia
berkata:  wabah penyakit menimpa kampung mereka.  Kemudian
sebagian  mereka  pergi  meninggalkan  kampung,  dan  sebagian
lagi tetap tinggal. Maka binasalah orang-orang yang tetap tinggal
di  dalam  kampung  tersebut,  sementara  selamatlah  orang-orang

yang meninggalkan kampung.

Lalu   untuk   yang   kedua   kalinya   wabah   penyakit   menimpa
kampung     mereka,      1alu      keluarlah      penduduk     kampung
meninggalakan kampung halaman mereka,  dan masih juga  ada

yang  tinggal  di  dalamnya,  tetapi  jumlah  penduduk  kampung
yang  keluar meninggalkan kampung mereka  lebih banyak  dari
orang-orang  yang  tetap  tinggal.  Allah  menyelamatkan  orang-
orang   yang   keluar   meninggalkan   kampung,   dan   binasahlah
orang-orang   yang  tinggal   di   dalamnya.   Ketika  teljadi   yang
ketiga kalinya, hampir semuanya keluar meninggalkan kampung
mereka,   kecuali   hanya   sedikit   saja   yang   tetap   tinggal   di
kampung   tersebut.   Kemudian  Allah  mematikan  mereka  dan
binatang temak mereka,  1alu Allah menghidupkan lagi mereka.
Akhimya  mereka  kembali  lagi  ke  kampung  halaman  mereka,
sesampai di sana mereka mengingkari kampung halanan mereka
dan  orang-orang  yang  tinggal  di  dalamnya,  hingga  satu  sama
lain dari mereka saling bertanya: siapa kalian?.709

5593.    AI    Mutsanna   menceritckan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifin   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil

709    Qurthubi dalam Tafsir (3/232), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/458) dan Ibnu

Athiyahdalam.4/MWAarrl.r.4/Wa/I/.I.z(1/328).
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menceritckan kepada kami dari lbnu Abi Najih, ia berkata: aku

pemah  mendengar  Amr  bin  Dinar  berkata:  Wabch  penyakit
menimpa  kampung  mereka,  kemudian  ia menyebutkan  seperti
cerita  yang  diriwayatkan  oleh  Muhammad  bin  Amr  dari  Abi
Ashim710.

5594. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kapada kami, ia berkata: Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan

=e£%da;kfani±djT:ajtadgi::tanut::)i+n?£]p¥#ij|id£[
memperhatikan    orang-orang    yang    keluar    dari    kampung
halaman   mereka,   sedang   mereha   beribu-ribu   Oumlahnya)
AareHcz /aAwf mcz/I." Allah murka kepada mereka karena lari dari
kematian,  mcka  Allah  mematikan  mereka  sebagal  sanksi  bagi
mereka,   lalu   Allah   menchidupkan   mereka   kembali   hingga
mereka menghabiskan sisa umur mereka7' I .

5595.  Ammar bin AI Hasan menceritckan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Abi Ja'far menceritckan kepada kami dari bapaknya dari Hashin
dari Hilal bin Yasaf tentang firman Allah:   iliji 6.j€l{  jl ;i Fi
"Apakch hamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar"

ia mengatckan: mereka adalah kaum bani Israil, apabila mereka
ditimpa wabch penyakit, mcka orang-orang kaya dan terhormat
lari  meninggalkan  kampung,  sementara  orang-orang  fckir  dan
orang-orang rendahan tetap tinggal di sana. Ia berkata: kematian
menimpa orang-orang yang tinggal  di  kanpung itu,  sementara
selamatlah  orang-orang  yang  meninggalkan  kampung.  Malka
berkatalah      orang-orang     yang     meninggalkan     kampung:
seandainya  kami  tetap  tinggal,  sebagaimana  mereka  niscaya
kani akan binasa sebagaimana mereka!  Dan orarigrorang yang

7'°   |bnu Abdil Ban dalan 7amAid(6/214).
7"   As-Suyuthi dalam Ad-D«rr ,4/ "ants«r (1„42) dan dinist>atkan kepada Abd bin

Humid.
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diam    di    kampung    juga    berkata:     seandainya    kita    pergi
sebagaimana   mereka,   pasti   kita   akan   selamat   sebagaimana

3i`   mereka selamat.

Pada   tahun   berikutnya   mereka   semua   pergi   meninggalkan
kampung  mereka,  baik  orang-orang  kaya,  kalangan  terhormat,
orang-orang   miskin    dan   masyarakat   rendahan,    lalu    Allah
mematikan  mereka  semuanya,  hingga  mereka  menjadi  tulang-
tulang   yang   menakutkan.    Ia   berkata:    kemudian   penduduk
kampung  mendatangi  mereka,  dan  mengumpulkan  mereka  di
satu   tempat,    lalu   seorang   Nabi   berlalu   melewati   mereka,
kemudian  berkata:Ya  Allah  seandainya  Engkau  berkehendak,
Engkau  pasti  bisa  menghidupkan  mereka  kembali,  kemudian
mereka nanti  akan  memakmurkan negeri-Mu  dan mereka  akan
menyembah-Mu!  Lalu  Allah  berkata:  Ya  Aku  bisa,  dan  Alah
berkata kepadanya:  katakanlah:  begini begini!  Lalu ia berbicara
kepada  tulang,  dan  memandang  kepadanya,  dan  adalah  tulang
keluar dari tulang yang bukan miliknya kepada tulang miliknya.

Lalu Nabi  itu berbicara  sebagaimana  yang  diperintahkan,  tiba-
tiba tulang-tulang itu terbalut daging, kemudian ia diperintahkan
dengan   suatu   perintah,   1alu   berbicara   dengannya,   tiba-tiba
mereka    semua   duduk   bertasbih   dan   bertakbir.    Kemudian
dikatakan kepada mereka: jl±; €f 'ai fi islffj ,&t }tf= i, {j;Sj
"Dan berperanglah karrm sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

(QS. AI Baqar`ah [2]:  244)712.

5596.   Yunus   inenceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Sa'id bin Abi Ayyub
memberitahukan  kepadaku  dari  Hammad  bin  Utsman  dari  AI
Hasan,  bahwa  ia  berkata  tentang  orang-orang  yang  dimatikan

7'2    Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir dengan redaksi sepertinya (2/457) dan As-Suyuthi

dalam Ad-Durr AI Mantsur (\n42) .
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Allah   kemudian   Allah   menghidupkan   mereka.    Ia   berkata:
mereka  adalah  kaum  yang  lari  dari  wabah  penyakit,  1alu  Allah
mematikan mereka sebagai sanksi dan kemurkaan bagi mereka,
lalu  Allah  menghidupkan  mereka  kembali  sampai  batas  waktu
umurmereka7]3.

duapen£::LiJaan'fpaard:efi|ia:::A:]aanh.PeJ;#:aT,s¥:::gpa;Lenr:frt¢epbaet„dba„r:

:ZLbm"afs"u:'"i::%Ja'iya:ta:ape±ajkiwfaL::)ayhan;u=;anie;autkba:n;::Jab::::
penakwilan  yang mengatakan bahwa maksudnya:  bersatu (serempak)
ketika   keluar   dari   rumah   mereka,    tanpa   ada   perselisihan   dan

persengketaan   di   antara   mereka,   akan   tetapi   mereka   lari   karena
menghindar    dari   jihad    atau    dari    wabah    penyakit,    dan    inilah

penakwilan yang benar.

Adapun  tentang jumlah  mereka,  maka  pendapat  yang  benar
adalah yang mengatakan bahwa jumlah mereka sepuluh ribu lebih dan
bukan kurang dari itu, karena Allah menginformasikan bahwa jumlah
mereka  `jJi,  dan  angka  dibawah  sepuluh  ribu  tidak  disebut  .jJi
akan   tetapi   disebut   .YT,   maka   tidak   dibenarkan   mengatakan
misalnya; .jJi are atau .ji 6,fe.

Adapun   firman   Allah:    ±jll    ;i£   ''K¢re#a   fofr%f   7%afz.''7]4
maksudnya  adalah:   bahwa  mereka  keluar  meninggalkan  kampung
halaman   mereka   karena   takut   akan   kematian,   mereka   lari   dari
kematian, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat berikut:

5597.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     pamanku
menceritakan  kepadaku,  bapakku  menceritakan  kepadcku  dari

7"    As-Suyuthi   dalam   Ad-D#rr   A/   A4la#ts#r   (I/743)   dan   dinisbatkan   kepada

Abdurrazzaq,  Abd bin Humaid dari AI Hasan,  dan lihat A/ Mwfe4rrrz.r A/  WcI/.I.z
(1/328).7'4    Lihat makna dan I.'r¢bnya pada penafsiran ayat 19 dari surah ini.-----   i
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bapaknya,  dari   Ibnu  Abbas  tentang  firman  Allah:   ±j=).i   ;3£
''Kare#a   Jc[kw/  mo/r  lari   dari  musuh-musuh  mereka,  hingga

mereka menemui  kematian yang mereka lari  dari  kematian itu.
Lalu  diperintahkan kepada mereka,  kemudian mereka kembali,
dan   diperintahkan  kepada  mereka  untuk  berperang  di  jalan
Allah.   Merekalah   orang-orang   yang   berkata   keapada   Nabi
mereka ...,if\  ±f  i, J±i± \Za±; \:1  i=:;.'\ "Angkatlah untuk kami
seorang raja supaya hami berperang (di bawah pimpinannya) di

/.a/cz# z4//a„'.  (Qs. AI Baqarah [2]: 246)7]5

Abu Ja'far berkata:  Sesunguhnya Allah memotifasi hamba-
hamba-Nya dengan  ayat  ini  agar mereka  senantiasa berjihad  di jalan
Allah  dan  sabar  dalam  memerangi  musuh-musuh  agama-Nya.  Allah
terus  memberi  semangat  kepada  mereka  dengan  menginformasikan
dan mengingatkan kepada mereka bahwa kematian din kehidupan itu
berada dalam kekuasaan Allah bukan makhluk-Nya. Dan bahwasanya
lari  dari  peperangan  dan  menghindar  dari  jihad  di  jalan  Allah  lalu
berlindung    di    benteng    dan    sembunyi    dalam    rumah    tidaklah
menyelamatkan   seorang   pun   dari   kematian  jika   ia   telah   datang
ajalnya,  sebagaimana  tidak  ada  gunanya  orang-orang  yang  lari  dari

¥:#n_£;:ya±k£;t;Sza€}L,I;;a;e±€:;,I:¥=k;.;.{°j;h±A:L{a?,4£:]fra&¥
kamu  tidak  memperhatihan  orang-orang yang  keluar  dart  kampung
halaman   mereka,   sedang  mereka  beribu-ribu   Oumlahnya)   harena
f¢kw/  77®¢fz." mereka  lari  meninggalkan  rumah  dan  kampung  halaman
ke tempat yang mereka kira dapat memberikan keselamatan,  hingga
datang keputusan Allah, 1alu membiarkan mereka pingsan dan binasa,
dan  selamatlah  orang yang  sabar menghadapi wabah  yang menimpa
mereka dan tidak lari darinya.

7'5   |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/456).

fi
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penakwi]anfirmanAl]ah:;±=fae'u'u~r,a{j:¢;SJit``Jaf€|
6i:±sa3£.  4    ct,IfJA  (Sesungguhnya  Allah   mempuriyai   karunia

terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur)

Abu   Ja'far   berkata:   yang   dimaksud   oleh   Allah   dengan
firman-Nya   ini   adalah:   Sesungguhnya   Allah   mempunyai   karunia
terhadap  hambanya  dengan  cara  menunjukkan  mereka  kepada jalan

yang   lurus   dan   memperingatkan   mereka   dari   jalan   yang   sesat,
memberikan  kepada  mereka  nikmat-nikmat-Nya  baik  dalam  urusan
dunia    maupun     agama,    jiwa    dan    harta.     Sebagaimana    Allah
menghidupkan   orang-orang   yang   keluar   dari   kampung   halaman
mereka,  sedang  mereka  beribu-ribu  ¢umlahnya)  karena  takut  mati
setelah mereka dimatikan dan mereka dijadikan contoh bagi makhluk-
Nya agar mereka bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut, dan agar
mereka  tahu  bahwa  segala  sesuatu  berada  dalam  kekuasaan  Allah
sehingga  mereka  berserah  diri  pada  ketentuan-Nya,  serta  cinta  dan
takut hanya pada-Nya.

Lalu Allah menjelaskan bahwa kebanyakan hamba-Nya yang
telah diberikan banyak nikmat oleh-Nya menjadi kafir da   o alah cinta
dan takrit pada selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah dan kufur
terhadap    nikmat    Allah,    padchal    nikmat    sekecil    apapun   harus
disyukuri.  Lalu  Allah berfirman:   <3;±£S.  i  ur,lit    {£=i  'rfu'J'
"Tetapi  kebanyakan  manusia  tidak  bersyukur"  rTrak;k:sndnya...  Meleha

tidak   mensyukuri   nikmat  dan  karunia  yang  Aku  berikan  kepada
mereka  dengan  menyembah   selain-Ku,   dan  cinta  dan  takut  pada
selain-Ku,  padahal  sesembahan  tidak  dapat  mendatangkan  kebaikan
maupun    bahaya    kepada    mereka    dan    tidak    dapat    mematikan,
menghidupkan dan membangkitkan mereka.

©©©

----------    i
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©apg~fi{1fi#fj,fitbe5£j,{#5
"Dan berperanglch ham« se7talian di 7.alan AI]ch, dan

ketcihailah seswnggwhnya Allah Mcha Mendengar lagt
Mcha Mengetch«i".

(Qs. AI Baqarah [2]: 244)

Penakwilan firman Allah:   €j 'fif i1 (31:fj S{ d±ff d,113;f5
3±;   (Dan   berperanglah   kamu   5;ekalian   di  _jalan   4lla.h,. :a.n
ket;I.uilah   sesunggul.nya   Allah   Maha   Mendengar   lagi   Maha
Mengetahui)

Abu   Ja'far   berkata:   yang   dimaksud   oleh   Allah   dengan
firman-Nya ini adalah:  "Dalam agama-Nya yang Dia tunjukkan pada
kalian, bukan dalam menaati syetan -musuh bagi agama kalian, yang
beapaling dari jalan Tuhan-Mu. Janganlah kalian ragu dan tckut untuk
memerangi   mereka,   sesungguhnya   hidup   dan   mati   kalian   ada
ditangan-Ku.  Jangan sampai ada orang yang enggan di  antara kalian
untuk   memerangi   mereka  karena  takut  mati,   enggan  memerangi
mereka,  dengan  cara  membuatnya  melarikan  diri  dari  mereka,  lalu
kalian menjadi hina, dan kematian menjemput kalian sedangan kalian
ada   di   tempat   yang   aman   yang  kalian   tuju,   sebagaimana   yang
dilakukan   oleh   orang-orang   yang  keluar   dari   kanpung  halaman
mereka karena takut mati, yang telch aku ceritakan pada kalian kisch
mereka, padahal pelarian mereka tidak dapat menyelamatkan mereka
dari  datangnya kematian ketika  aku telah putuskan.  Apa  yang tidak
mereka takuti  (kematian) tidcklah membahayakan orang-orang yang
tidck  ikut melarikan  diri karena aku menahan kematian mereka dan
aku  palingkan  dari  hati  mereka,  maka  perangilah  ndi  jalan  Allah-
orang-orang yang alku perintahkan kalian untuk perangi, yaitu musuh-
musuh-Ku dan musuh agama-Ku, maka barangsiapa di  antara kalian
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yang    tetap    hidup    maka   Akulah    yang    menghidupkarmya,    dan
barangsiapa  yang  terbunuh  maka  itu  teljadi  karena  ketentuan-Ku

juga".

Lalu Allah berkata kepada mereka:  "Ketahuilah, wahai orang-
orang    yang    beriman,    sesungguhnya    Allah    Maha    Mendengar

perkataaan   orang   munafik   di   antara   kalian   tentang   orang   yang
terbunuh di jalan-Ku:  "jika mereka menurut pada kami dan tinggal di
rumah mereka niscaya mereka tidak akan terbunuh". Allah juga Maha
Mengetahui   kemunafikan,   kekufuran   dan   sedikitnya   rasa   syukur
mereka  pada  nikmat-nikmat  yang  ada  pada  mereka  dan  keluarga
mereka dan lainnya (urusan-urusan mereka dan urusan-urusan hamba-
Ku)".

Allah   berfirman  kepada  hamba-hamba-Nya   yang  beriman:
"maka   bersyukurlah   kalian   dengan   menaati   perintah-Ku   untuk

berperang di jalan-Ku  melawan musuh kalian,  dan perintah-perintah
serta  larangan-larangan  lainnya.  Ini  Aku  perintahkan karena mereka
kufur terhadap nikmat-Ku. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha
Mendengar terhadap perkataan mereka,  Maha Mengetahui keimanan
dan  kekufuran mereka dan  selain mereka,  ketaatan dan kemaksiatan

yang mereka lakukan,  dan-Maha Meliputi  itu  semua,1alu Aku akan
membalas masing-masing mereka sesuai amalnya.  Jika amalnya baik
maka  balasannya juga  baik,  dan jika  buruk  maka  balasannya juga
buruk.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang menyangka bahwa firman
A;Iltdr.  fi  +f  i, .\S±S; "Dan berperanglch kamu sehalian di jalan
4//CZA"  merupakan  sebuah  perintah  dari  Allah  kepada  orang  yang
keluar dari  kampung halaman mereka sedangkan mereka itu beribu-
ribu jumlahnya untuk berperang setelah Allah menghidupkan mereka
tidak  ada  dasamya,  karena  firman  Allah:  ,dt  }€f   i,   (|j;Sj  ''D¢#
berperanglah  hamu  sekalian  di  jalan  Allah",  .frka  "amr"   (khirmat

perintah) dalam ayat tersebut sesuai dengan penakwilan mereka, maka

------------d



Sttrah AI Baparah

tidak  akan  keluar  dari   tiga  kemungkinan:   pertama,   "cz/focz/'  pada
Trman A;Iidh:. .\3} 'if) }±S 'Jfi  "Maha Allah berf irman kepada mereka:
''Mcz/!./czfo  faczmw"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  243),  dan  dalam  hal  ini,  tidak

mungkin Allah mematikan mereka dan memerintahkan mereka untuk
berperang di jalan-Nya sedangkan mereka dalam keadaan mati.

Kedua,   "a/rfecz/'  pada  firman-Nya: ;{:=;:i  '£   'Kemwdj.¢#  A//czfo

me7!gfez.c7wpkcz#   mere4cz''.   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   243),   ini  juga  tidak

bermakna sama sekali,  karena  firman Allah:  ,dt }±<  j,  ij;fj  ''Da#
berpercz#g/czfo  frczmw sefacz/I.cz#  c7z./.cz/cz# A//czfo " adalah perintah dari  Allah

untuk     berperang,     dan     firman-Nya:  ,;€±=;:i    €f     "Kemwc7z.c}#     4/Jofo

mengfoJ.c7wpkcz#  mereka''.   (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  243)  adalah   ''*foczbc}r"

(berita)     dari      'y}z./     mczd¢z."     (kata     kerja     lampau),      sedangkan
meng`athaflcan   "4feczbczr  mws/czgbcz/  (berita  yang  akan  datang)  pada
''frfoczbczr   mczdfrz."   (berita   lampau)   itu   tidaklah   fasih  jika   keduanya

adalah "4frczbczr", karena arti keduanya berbeda.

Lain bagainana bisii "amr" di'athaflran peda. "khabar madhi'P
Yang  ketiga,  artinya  adalah:  1alu  Allah  menghidupkan  mereka,  1alu
berkata  pada  mereka:   "Berperanglah  kalian  di  jalan  Allah".   Lalu
berhenti di situ, seperti halnya firman Allah:  i;SLr <j2;;=}'t ;i t±jJ: j'|`.`
\{=fj I;;i)  't:;   ;i,;  3±  ief3 "Dan (alangkah ngerinya), jiha
sekiranya   kamu   melihat   ketika   orang-orang   yang   berdosa   itu
menundukkan  kepalanya  di  hadapan  Tuhan-nya  (mereha  berkata),
"Ya Tuhan hami,  hami telah melihat dan mendengar" (Qs.  ALs-Saj]dirh

[32]:  12) maksudnya, mereka berkata:  "wahai Tuhan kami, kami telah
melihat  dan  mendengar".   Hal  inipun  hanya  bisa  teljadi  pada  saat
"zfea7„.r"  perkataanya  mengindikasikan  akan  kebutuhannya  pada  hal

itu, dan pendengar telah fcham bahwa memang hal itu adalah maksud
ucapannya meskipun tidak disebutkan. Sedangkan dalam kondisi yang
berdasarkan petunjuk tidak dibutuhkan perkataan,  maka tidak benar
klaim bahwa di situ terdapat maksud.

©©©
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Jfi{jc<o±±6C=ir'd`,a±=£:S\=L£=ej'fitLfi;cj,j{\Sdr€

© €L#j ,a:;j ftyi3 L*:
"Siapakcih yang mow memberi Pjn].anon kepadci Allclh,

Pjnjanan yang bath (menafkcihhan hartanya d} jalan
Allah) , mclka Allclh alcan memperlipclt gandclkan

Pembayaran kepadanya dengan lipat gcmdr yang banycik.
Dcm A]lcih menyempithan dan melcipangkan (rezekj) dan

kef>nda~Nyalcih kamw dikembaljha7i".
(Qs. AI Baqarah [2]: 245)

Penakwilanr]rmanAIlah:,'jfi3:#\££lfj~J@f[±j!ic,jf\Scr€
€.':&= a)f]1 (Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,

pinjaman yang baik [menafaahkan harianya di jalan Allch], maka
Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan
lipat ganda yang banyak)

Abu   Ja'far  berkata:   Yang  dimcksud  oleh  Allah  dengan
firman-Nya  ini  adalah:  "Siapakah  orangnya  yang mau menaflcahkan
harta   di   jalan   Allah,   dengan   cara   menolong   yang   lemah   atau
menguatkan  orang   fakir  yang  ingin  beljihad   di  jalan  Allah   dan
memberi  orang  yang  memerlukan,  maka  itulah pinjaman  yang  baik

yang diberikan hamba pada Tuhannya".

Allah menyebutnya sebagai  "pinjaman", karena arti pinjaman
adalch:   memberikan  harta  yang  dimiliki  kepada   orang   lain   agar
dibayar  serupanya  jika  diminta  kembali.   Mcka  tatkala  pemberian
seseorang kepada orang yang memerlukan di jalan Allah itu tidak lain
memberikannya karena men8harap  limpahan pahala  yang  dijanjikan
oleh Allah baginya di hari kiamat, maka di sini juga disebut pinjaman,
karena arti pinjaman dalam bahasa Arab adalah seperti itu.
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Allah menyebutnya:  "yang baik"  dalaln ayat ini karena orang

yang  memberi  pinjaman  melakukannya  karena  anjuran  dari  Allah
karena   ia   mengaharap   pahalanya.   Maka   itu   merupckan   sebuah
ketaatan  pada  Allah,  dan  sebaliknya  sebuah  pengingkaran  terhadap
keinginan  syetan.  Hal  ini  bukan  berarti  Allah perlu  kepada hamba-

0

¥ia>;k;Fjte¢t.3P;atfyja&9[:±asyeapeplt„]„;:g,a„::nm::a::,£r;::a:#k
podcl  e#gkew"  untuk  menunjukan  perkara  pada  seseorang;  ada  yang
menyenangkarmya     ada     pula     yang     tidak     menyenangkannya.
Seba8aimanapenyairberucap:716

7]7 \jts gqu`L L::+~jfa Oji \===   #   i±j L5j*£ 'j* i5;` if
7,,

"Setiap orang ahan dibalas pinjaman baik dan buruhaya, dan

berhutang dengan apa yang ia pinjam.``

Jadi, pinjaman seseorang adalch: perbuatan baik dan buruknya

yfn5g,:et:#~f:1:,A±;:;{,Tj¥P,isq;:Ea¥atj,j¥=#¥f3€±±¥¥;
}±f,   "Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang
yang  menafkahhan  hartanya  di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan
sebutir  benih  yang  menumbuhhan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir:
seratus  biji.  Allah melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi siapa yang Dia
kehendaki.    Dan    Allah    Maha    Luas    fturnia-Nya)    lagi    Maha
A4e7igefafr%!". (Qs. AI Baqarah [2]: 261).

Sesuai   dengan   apa   yang  telah   kami   sebutkan,   Ibnu   Zaid
mengatckan:

7'6    ¥aitu Umayyah bin Abi Shalt bin Auf bin Uqdah bin Anzah bin Qais, dan Abu

Shalt  yaitu  Abdullah  bin  Abi  Rabi'ah,  meninggal.tahun  delapan  Hijrah,1ihat

7,7   :i:i:I:;lan:a]£]P]taeTdfpd:P;%fa"mhafz7;a„  i36,  dan A/_Lz.so#  karya  Ibnu  Mandzur

(,i).
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5598.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang firman Allah:  \Z=£ lsj 'dt J2i€ a;,j{ \S iyf ''Si.apokafo ycz#g
mau  memberi   pinjaman  kepada   Allah,   pinjaman  yang  baik

(menafkahhan hartanya di jalan Allah)" .ra berkata,.. hii di .]8rdn
A;+la;h f f i  sabilillah),'-.':&±  a)=::I  5'S  ,'±S3:::i  "Maka Allah  akan
memperlipat   gandakan  pembayaran  kepadanya   dengan  lipat

gcz#d¢ ycz7zg b¢#}/¢k" ia berkata:  satu berbanding tujuh ratus kali
lipat.718

-5599.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar

re:=::=ia:uakyaa?k€.e£;:f];,j:g[d±nL3A;[~:r±f±::jr.:\:t;<
6J4$   33):6  J£±;;.')   JaS  'ifr3  "Siapakah yang  mau memberi

pinjaman  kepada   Allah,   pinjaman   yang   baik   (menafaahkan
hartanya   di   jalan   Allah),    maka    Allah   akan   memperlipat

gandakan  pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang
banyak. Dan Allah menyempithan dan melapangkan (rezeki) dan
kepada-Nyalah  hamu  dikembalikan"  Alha Dab;Rich mendat:ang:1
Nabi SAW dan berkata: wahai Rasulullah, benarkah Allah ingin
meminjam kepada kita dari  apa yang Dia berikan kepada kita?
Sesungguhnya  aku  memiliki  dua  tanah,  yang  satu  di  kawasan
tinggi   dan   satu   lagi   di   kawasan   rendah,   dan   aku   ingin
menjadikan  hasil  keduanya  sebagai  sedekah!  Zaid  bin  Aslam
mengatakan:    lalu    Nabi    bersabda:     ''Berapcz    bcz#);o4   d¢foczH

bercabang-cabang  yang   direndahkan   untuk  Abu  Dahdah   di
Surgawl\9.

7'8    Tidak kami temukan czrsczr ini dalam referensi kami.
7t9    Abdurrazzaq  dalam  Tafsir  (1/357),   As-Suyuthi   dalam  4d-Dwrr  t4/  A4la#Jswr

(1/746).   Dan  hadits   ini  mempunyai  riwayat  yang  senada  dari  Anas  dalam
jl4:"s7iod  imam  Ahmad  (3/146),  dan  Muslim  dalam  Sfeafrz.A  bab  jenazah  (89)
dengan  riwayat  dari  Jabir  bin  Samurah  dari  seorang  sahabat  bahwa  setelah
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5600.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami,  dari  Qatadah:  bahwasanya  ada  seseorang  pada
zaman  Nabi  ketika  ia  mendengar  ayat  ini,  ia  lalu  berkata:  aku
akan  memberikan  pinjamana  kepada  A11ah!   Lalu  ia  bergegas
mengambil    hasil    kebunnya    dan    menyedekahkannya.    Sa'id
berkata:  Qatadah berkata:  Tuhan  kali.an meminjam  pada kalian
sebagaimana    yang    kalian    dengar    sedangkan    Dia    Maha
Meno|ong.720

5601.    Muhammad    bin    Mu'awiyah    AI    Anmathi    An-Naisabari
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Khalaf  bin   Khalifah
menceritakan kepada kami dari Humaid AI A'raj, dari  Abdullah
bin AI Harits, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: ketika turun

ayat..  \€== \S;i 'if\  3?S Lsfu \<>  i  "Siapakah yang mau m=m_b_eri
pinjaman   kepada   Allah,   pinjaman  yang   baik   (menafkahkan
feczr/cz#)J¢     dz.    /.¢/cz#    ,4//¢foJ"    Abu     Dahdah    berkata:     wahai

Rasulullah,   benarkah  Allah   ingin  meminjam  dari   kita?,   1alu
Rasulullah  SAW  menjawab:   ''BeHczr,  wczfoczz.  4bw  Dczfedcz#',  1alu

Abu Dahdah berkata: julurkan tanganmu,  Abu  Mas'ud berkata:
1alu   Rasulullah   menjulurkan   tangannya.    Abu   Dahdah   lalu
berkata: sesungguhnya aku telah meminjamkan kebunku kepada
Tuhanku,   sebuah  kebun  yang  terdiri  dari  enam  ratus  pohon
kurma.  Lalu  Abu  Dahdah  pergi  menuju  kebunnya  sedangkan
Ummu Dahdah bersama anaknya berada di dalam kebun itu, 1alu
Abu  Dahdah  memanggilnya:  "Wahai  Ummu  Dahdah!".  "Ya",

jawab  Ummu  Dahdah.  "Keluarlah  engkau.  Sesungguhnya  aku
telah meminjamkan kebun yang berisi enam ratus pohon kurma

Rasulullah SAW menshalatkan Abu Dahdah beliau bersabda: a+\ i ®11. ji. +. rJ

c`JJJJ` dty atau kata Syu'bah: clJ-JJ` j*¥.
720    As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ A4a"tswr (1/74).
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kepada Allah! ", kata Abu Dahdah72' .

Sedangkan  firman  Allah:C`o;};i   6\=;:i  7'ul`  ,:±!=S    /n4:¢fr¢ .4//ofe
ahan  memperlipat  gandakan  pembayaran  kepadanya  dengan
/]Pczf gcz#dcz )/cz#g bcznyafr/ adalah janji dari Allah kepada pemberi

pinjaman  dan  yang  menyedekahkan  hartanya  di  jalan  Allah
bahwa balasan pinjaman dan  sedekahnya akan  dilipatgandakan
tanpa batas. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5602.  Abdullah  bin  Harun  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan

5.g§:f];,d9,ag-S±dgi::£r9s:[o?oaknafrA;]aa:g±a£±::i;;:e::
pinjaman   kepeda   Allah,   pinjaman  yang   baik   (menafaahkan
hartanya   di   jalan   Allah),    maha   Allah    akan   memperlipat

gandakan  pembayaran   kepadanya  dengan  lipat   ganda  yang
ba77};¢4''   ia   berkata:    pelipatgandaan   ini   tidak   seorang   pun
mengetahuinya.722

5603.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Suwaid  bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu AI Mubarak
memberitahukan    kepada    kami,    dari    Ibnu    Uyainah,    dari

72`    Thabrani  dalam  .4/  Kclbz.r  (22/301),  AI  Bazzar  dalam  Mws#ad  seperti  yang

tersebut   dalam  Kaf)!/w/  ,4s/or  karya   Haitsami   (I/447),   (3/43)   dan   Bazzar
mengatakan:  kami  tidak  menemukan  sanad  dari  Abdullah  selain  ini,  ia hanya
diriwayatkan  oleh  Khalaf  dari  Hamid  seorang   diri,   dan  Abu  Ya'la  dalam
/`4lws#od (8/404) dari jalur Mahraz bin Aun dari Khalaf dengan yang sepertinya,
Haitsami  dalam  Wa/.m¢'  Zawcz `z.d  (3/113)  dan  ia  berkata:   diriwayatkan  oleh
Bazzar  dan  di  dalamnya  terdapat  Hamid  bin  Atha`   AI  A'raj  dan  ia  lemah,
kemudian ia meralat perkataannya (6/321 ) dan mengatakan:  Diriwayatkan oleh
Bazzar   dan   seluruh  perawinya   adalah   tsz.g¢/,   dan   dikatakan  juga   (9/324):
diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Thabrani dan seluruh perawinya adalah tsz.qa/,
padahal jalur Abu Ya'la,  Thabrani dan Bazzar adalah satu dari riwayat Khalaf
bin Khalifah dari Hamid AI A'raj, dan ia memiliki sejumlah bukti penguat dari
SAOAz.fo Wws/I.in dan i`4lws#¢d AA7#¢d yang telah kami sebutkan sebelumnya pada
footnote yang lalu.

722    As.Suyuthi dalamzld-Dwrr zl/ Ma#fr%r (1/745).
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temannya,   ia  menyebutkan  dari   sebagian   ulama,   ia  berkata:
sesungguhnya Allah meminjamkan  dunia pada kalian dan  akan
meminta pinjaman juga dari kalian.  Jika kalian memberikannya
dengan    senang    hati    maka    Allah    akan    melipatgandakan
balasannya  bagi  kalian  mulai  sepuluh  sampai  tujuh  ratus  kali
lipat, malah lebih dari itu. Dan jika Allah mengambilnya dengan

paksa  dari  kalian,  lalu  kalian  bersabar  dan  berbuat  baik  maka
kalian akan mendapatkan shalawat, rahmat dan hidayah723.

mengen£[buba:::::rfe#t72;,Pdaer:gaanh[±„o9,:;#°'da:erieedr:grop£::
artinya:     yang     memberikan     pinjaman     yang     baik     lalu     akan
dilipatgandakan baginya, 1afazh Li5la;  dio/fea*an pada :,>ji{.725

Sedang   ahli   gz.r¢cz/   yang   lainnya   membaca:   sapra   dengan
makna tersebut  r'j ,tis-€S dengan menetapkan  "a/z/' pada Lif la; dan
menashabkannya  dengan  makna  "I.s/z#czm"  (pertanyaan)  seolah-olah
mereka  mentakwilkan  perkataan:  siapakah  yang  memberi  pinjaman

yang  baik  pada  Allah  maka  akan  dilipatgandakan  baginya?  Jadi,  di
sini mereka menjadikan fiman Allah  7'al' ,ii+}!€S sebagai jawaban dari

pertanyaantersebut,danmenjadikan\£=£lsJS'dtjEi±cj,jt\Scr€sebagai
"z.sz.in"    (kata    benda),    karena    penghubungnya    itu    seperti    posisi
"W~j"   i   "j,oj>".   (Amr  dan  Zaid).   Seolah-olah  mereka  mengarahkan

penakwilan perkataan tersebut pada perkataan: "4.j<i3 i}j>i u." (Siapa
saudaramu maka  engkau  memuliakannya?).  Karena yang  lebih  fasih
dalam    menjawab    pertanyaan    adalah    dengan    huruf    'ycz",   jika
sebelumnya  tidak   ada  /I./  mws/czgbcz/   yang  me#czsfoczbkannya   yang

723    |bnu A| Mubarak dalamAz-Zztfed (1/226).
724    Ashim  dan  |bnu  Amir  membaca:  al  4£ngi  dengan/a`  mcz"sfewb,  dan  yang  lain

membacanya dengan mar/w'.  Ibnu Katsir dan Ibnu Amir membaca dengan cH.#
tasydid ta:apa  alit  diLe, li:hat At-Taisir fil  qira`at  As-Sab'  (t\al 69)  dztn  Tofsir

lbnu Hayyan (21566) .
725    A| Farra`  da|amMa'a#z.,4/ gwr`a# (1/157).
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dicz/foczfl(an dengarmya.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling benar menurut kami
adalah membacanya denganr'd` £is!€S  dengan menetapkan  "cz/I/' dan
mercz/a kan 'Lif l±;: , karena firman Allah: \±== lfj 'dt Lfi; is,rfi \S ir<
•':i±=:i   "Siapakah   yang   mau   memberi   pinjaman   kepada   Allah,

pinjaman  yang  baik  (menafaahkan  hartanya  di jalan  Allah),  maka
Allah     ahan     memperlipat     gandakan     pembayaran     kepadanya"
terkandung    makna    ganjaran,    sedangkan    ganjaran    jika    dalam

jawabannya  ada huruf  'rcz" mgka pgsti jawabannya  pasti  rcz/c!',  oleh
karena      itu      mercz/czkan      iff\=ZiJ.      1ebih      benar      diband,ingkan
me#¢sfoabkannya.   Kami   memilih  menetapkan   "¢/i/'   pada   'Lif la:
dibanding    membuangnya    serta    men/czs};c7z.ckan    huruf    '''czz.""-nya,
karena itu bahasa yang lebih fasih dan yang paling banyak digunakan
oleh orang Arab.

Penakwilan  firman  Allah:   I:£:i   {iE   'd{J  rD¢»  [4//erA
menyempitkan dan melapangkan [rezeki])

Abu   Ja'far  berkata:   Yang  dimaksud  oleh  Allah  dengan
firman-Nya  ini   adalah:   Dialch  yang  berkuasa  menyempitkan  dan
melapangkan rezeki-rezeki hamba-Nya, dan bukan Tuhan selain Allah

yang    diklaim    oleh    orang-orang    musyrik    sebagai    Tuhan    dan
sesembahan.  Ayat  ini  mirip  dengan  hadits  yang  diriwayatkan  dari
Rasulullah:

5604:  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  dan  Muhammad  bin  Basysyar
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hajj aj menceritakan
kepada  kami,  dan  Abdul  Malik  bin  Muhammad  AI  Raqasyi
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Hajjaj   dan  Abu  Rabi'ah
menceritakan   kepada   kami,   mereka   berkata:   Hammad   bin
Salamah  menceritakan  kepada  kami,  dari  Tsabit,  Humaid  dan

Qatadah,  dari  Anas,  ia berkata:  Harga-harga barang naik  pada
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zaman Rasulullah SAW, lalu Anas, ia berkata: para sahabat lalu
mengatakan:  "Wahai Rasulullah, harga-harga barang telah naik,
berilah patokan  harga-harga barang tersebut  untuk  kami".  Lalu
Rasulullahmenjawab:

=|i irj3 'rfei ui°i °ji ji;£u' a+€; t'jj\}, fa,d°\ LLj,
®

JL U`,J Lri, tf ap; #;
c,                                             Z7

"Sesungguhnya  Allah  Maha  Melapanghan,  Menyempitkan,  dan

Memberi  rezehi.  Aha  sungguh  menginginkan  ketiha  nanti  aku
berjumpa dengan Allah (meninggal dunia) tidak ada seorangpun

yang  menuntutku  akan  tanggungan  jiwa  maupun  harta  (alas
kesalahanku).wl26

Abu Ja'far berkata:  Yang dimaksud oleh Rasulullah dengan
sabdanya  ini  adalah:  Bahwa  naik  dan  turunnya  harga,  kemudahan,
keluasan  dan  kesempitan  ada  hanya  dalam  kekuasaan  Allah  saja.

;¢e:Lt;g,uoLpa&:;&:?;::t#±jn#±Lfk:':da"d€:/:im%£mp;::t°u:
Menimpakan kesusahan dengan menyempitkan rezeki makfiluk yang
Allah    kehendaki.    Dan    yang    dimaksud    dengan    ti{j    yaitu:
Memberikan  kemudahan  dengan  melapangkan  rezeki  mahluk  yang
dikehendaki-Nya.

Maksud   Allah   dengan   firman-Nya   tersebut   adalah:   Allah
menganjurkan     hamba-hamba-Nya     yang     beriman     serta     telah
dilapan8kan rezeki  oleh-Nya untuk menguatkan  orang  yang  ditimpa
kesusahan    dengan    hartanya,    serta    menolong    mereka    dengan
bersedekch,  dan  membantunya  untuk  bisa  ikut  berperang  di  jalan
Allah   melawan   orang-orang   musyrik.    Lalu   Allah   mengatakan:

726    Ahmad da|am A4ws#¢d (3/156,  286)  dan Abu Daud dalam Sw#cz#  bab jual beli

(3451) dan Tirmidzi dalam Sw#czH bab jual beli (1314) dan ia berkata:  statusnya
hasan shahih.
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"Barangsiapa yang menginginkan Aku serahkan pusaka-Ku untuknya

dengan bersedekah kepada orang-orang mukmin yang lemah (miskin)
dan yang memerlukan agar mereka bisa berperang di jalan-Ku, maka
Aku   akan   lipatgandakan   ganjaran-Ku  baginya  dengan  berkali-kali
lipat  pemberiannya.  Dan  Aku,  -wahai  orang  kaya-  adalah  yang
menyempitkan   rezeki   orang   yang   Aku   anjurkan   engkau   untuk
membantunya  karena  Aku  ingin  menguji  kesabarannya,   dan  Aku
adalah   yang   melapangkan   rezeki   bagi   kalian,   karena   Aku   ingin
melihat  bagaimana ketaatan  kalian pada-Ku  dalam  harta kalian,  1alu
Aku   akan   membalas   tiap-tiap   kalian   sesuai   dengan   ketaatannya
dengan    ujian   kekayaan    dan   kemiskinan,    dan    kemudahan   dan
kesempitan di saat kalian kembali padaku di hari kiamat nanti.

Para  ahli  takwil  -yang  perkataan  mereka  sampai  pada kami-

juga  mengatakan  sama  dengan  perkataan  kami   tadi.   Berdasarkan
riwayat berikut ini:

5605.    Yunus   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang firman Allah:  \£=£ lsjs 'Jaf j2i3 c£,lit \S d€.` ''SJ.apakaft );a#g
mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah,  ptryaman  yang  baik

(menafkahhan   hartanya   di  jalan   Allah)",  ia.  belkzrha:.  Teidh
diketchui  bahwa di  antara orang yang ingin berperang di jalan
Allah ada orang yang tidak memiliki bekal, dan di antara orang

yang  tidck  ikut  bexperang  ada  orang  yang  kaya,  1alu  mereka
dianjurkanuntukbersedekahdenganfirmanAllah:J2i;c£,rft\Sb.<
I:±:=; L£±± Jaij C£.;;=  6Cfi r'j ,:±;=; \±=£ lsj 'af "Sz.apafrclfo
yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menaforahkan   hartarrya   di  jalan   Allah),   maka   Allah   akan
memperlipat   gandahan  pembayaran  kepadanya  dengan  lipat

ganda yang banyck. Dan Allah menyempithan dan melapangkan
/7`ezefrz./'',   Ibnu   Zaid   mengatakan:   Allah   telah   melapangkan
rezeki  bagimu  sedangkan  engkau  berat  untuk  keluar  beljihad

----     (
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yang    (memang)    kalian    tidak    inginkan,    dan    Allah    telah
menyempitkan rezeki orang ini, sedangkan dia -dengan niat yang
baik-ingin ikut keluar berjihad, maka kuatkanlah dia dengan apa

yang ada padamu niscaya engkau akan mendapat bagian pahala
dalam hal ini727.

Penakwi]an   firman   Allah:    €L#j+9#    /D¢»   Acp¢dr-
Nyalah kamu dikembalikan)

Abu   Ja'far   berkata:   Yang   dimaksud   oleh   Allah   dengan
firman-Nya   ini   adalah:   Kepada   Allah   lah   kalian   kembali,   wahai
manusia,  maka  bertaqwalah  kalian  kepada  Allah  dengan  diri  kalian
agar jangan sampai kalian menyia-nyiakan perintah-perintah-Nya dan
melampaui  batasan-batasan  yang  ditetapkan  oleh  Allah,  dan jangan
sampai  orang  yang  dilapangkan  rezekinya  oleh  Allah  berbuat  tidak
sesuai  dengan  apa  yang  diperbolehkan  oleh  Allah,  dan  orang  yang
medapatkan  kesusahan  -jika  disempitkan  rezekinya-  digiring  oleh
kesusahan    yang    merimpanya    untuk    melakukan    maksiat    dan
melakukan   apa  yang   dilarang   sehingga  hal   tersebut  membuatnya
mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah di hari kiamat nanti.

Qatadah   m'enakwilkan   firman   Allah:    <L#j,+j'S   ''Dcz#   kepoc7a-
Ivycz/aA   A¢mc{   dz.kemba/I.kcz#"   artinya:   dan   kepada   tanahlah   kalian

dikembalikan.

5606. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah:   <L#j  ,+j'S  "Da# kepczdcz-IV);¢/aA
frcz7#w c7z.frembcz/I.4cz# " maksudnya:  Dari  tanah mereka diciptakan,

dan kepada tanahlah mereka kemba|i.728

©©©
727    |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/462)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  4/

A4¢#fswr ( l /748).
728    |bnu Athiyah dalam A/ Mwfearrz.r A/  Wrczjz.z ( I/330).
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i=Tfi`~#,¢6Si-t£J+ftt&ej=L-ofi#xp-tj|i€Fi

.:==Ji==±=,j=jl=&,fit+±=L3jri?\=j;,l:I,

d£{!tfj,j3i{il~a'Gj'¢G±ifei{yfijG3{;±¢

1jj€Jjt9.t##th:±q>~Ciij6*T3d3t=;'1i3j

©Cof'!fif'dfj&#;fry:¥f£
"ALpckch kanu tidck memperhati:ken Pei"ka-tiemuka Bani

Isrcitl sesttdcih Ncibi Mwsa kettka mereka berkcita kepadci
seorang Nc[bi mereka: "Angkcitlcih wntwk hami seorang rcij.ci
st4Pcryci kamt berperang (dj bciouc[h Pinftjnanrtyci) di j.cllcm

Allc[h_". Nclbi merekcl menjaouclb: "Mwngktn sekalt jika kamw
ncmtt diwcijtbhan beaperang, kc[mw tidak akan berpercmg".

Mereka menjawab: "Mengc[Pc[ kcmi tidclk mow b€rperang di
jcilan Allah, Padcihal sesunggrthnya kcmi telcih dit¢sir dcnd
kamptmg hc[Iamcm kami dan dch anclk-anc[k kclmt". Mc[kci

tatha]a Perang iou diwcijtbkan atas mereha, merekcipwn
berpc[ling, kecwcilj beberc[Pa orang scija dt cmtara merekci.
Dan Allc[h Mc[hci Mengetahttj orcmg-orcmg yang zhcllin".

(Qs. AI Baqarah [2]: 246)

Penakwi]anfirmanAllah:*Ji;+;g€g3&.i;|~j;g3P.ij||:fff
~df bif j> J;i? \=±;' a' ±=:.t ;{j~  ;;I, $6 5i /Ap¢A¢A k¢m« fz.d¢A
memperhatikan  pemuka-pemuka  Bani  Israil  sesudah  Nabi  Musa
ketika  mereka  berkata  kepada  seorang  Nabi  mereka:  "Angkatlah
untuk   kami   seorang   raja   supaya   kami   berperang   [di   bawah

pimpinannya] di jalan Allah)

----------      (
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Abu  Ja'far  berkata:  Yang  dimaksud  Allah  dengan  firman-
Nya:   ;J=  ¢i  ''Apcz*czfo  kczmw  /;.d¢k  memperfo¢/I.ha""  Tidakkah  engkau

melihat dengan hatimu wahai Muhammad, supaya engkau mengetahui
sebab  berita  dari-Ku  padamu  wahai  Muhammad,i:ji  j!   ''Pemwkcz-

pemwAcz '' artinya:  Para pemuka dan pimpinan Bani  Israil  setelah Nabi
Musa.

Abu  Ja'far  berkata:  Setelah  wafatnya  Nabi  Musa,  mereka
berkata  kepada  Nabi  mereka:   "Angkatlah  untuk  kami  seorang  raja
supaya  kami   berperang   (di   bawah  pimpinannya)   di  jalan  Allah".
Disebutkan   kepadaku  bahwa  Nabi   yang  mengatakan   hal   tersebut
kepada mereka adalah Samuel bin Bali bin Alqamah bin Yarham bin
Ilihu  bin  Tahw  bin  Suf bin  Alqamah  bin  Mahits  bin  Amushon  bin
Azriya  bin  Shafniyali  bin  Alqanah  bin  Abu  Yasif bin  Qarun  bin
Yashar bin Qahits bin Lawai bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim.

5607. Ibnu Humaid menceritakan seperti itu kepada kami, ia berkata:
Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Wahab
bin Munabbih.729

5608.   Mutsanna  bin  mrahim  juga  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata:  Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin
Abdul  Karim  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abdul
Shamad bin Ma'qil menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar
Wahb   bin  Munabbih  mengatakan:   Nabi   itu   adalah   Samuel.
Tetapi   ia  tidak  menyebutkan  nasabnya  disini   seperti  halnya
Ishaq.730

As-Suddi  mengatckan:   Bahkan  namanya  adalah  Syam'un.   ia
mengatakan:   Dia  dinamckan  Syam'un  karena  ibunya  berdoa
kepada    Allah    agar   dikanmiai    anak    laki-laki,    1alu    Allah
mengabulkan doanya dengan melahirkan anak laki-1aki yang lalu

729    |bnu Hisyam dalam sz.raft (1/134).
730    Qurthubi dalam Tafsir (13/310).

IT--
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ia   beri   mama   Syam'un.    Ibunya   lalu   berkata:    "Allah   telah
mengabulkan doaku".

5609.  Musa  menceritakan  seperti  itu  kepada  kami,  ia  berkata:  Amr
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ashbat menceritakan kepada
kami,   dari   As-Suddi.   Seakan-akan   Syam'un  berwczz¢#  /cz'/w#
menurut  As-Suddi,  dari  perkataan  ibunya:  sesungguhnya  Allah
mengabulkan doanya731.

5610.   AI   Qasim   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepada kami, dari Juraij, dari Mujahid tentang firman Allah:   ¢i

;;j'  ,a, S15 S£ ~d;; }=;i be  i.i;i ~i;; L€ xp-i j£ ;J<  "4pakafr kclm%
tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi
Musa  ketika  mereha  berkata  kepada  seorang  Nabi  mereha"  ±aL
berkata: yaitu Syam'un732.

Sebagian  mufassir  mengatakan:  bahwa  yang  dipinta  oleh Bani
Israil  agar  Allah  mengangkat  seorang  raja  bagi  mereka  untuk
berperang  di jalan-Nya  yaitu  Yusya'  bin  Nun  bin  Afraim  bin
Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim.

5611. AI Hasan bin Yahya menceritakan seperti itu padaku, ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

=[e[:h:e###:#amme`r'ekdoa:e::t;#t]:e:te:k:ta:]=aab:
mereka setelali Musa adalah Yusya' bin Nun. Ia berkata lagi: dia
adalah salah satu dari dua orang yang diberikan kenikmatan oleh
Allah733.

Adapun tentang firman Allah:  ,df  +€  j,  jri?  \=±J'  a'  i:St

73'    |bnu  Athiyah  dalam A/ MWA¢rrz.r i4/  Wcz/.z.z  (1/330),  Mawardi  dalam A#-jvw4af

wa A/ Uyz" ( 1 /314) dan Baghawi dalam Mo '¢/j.in A/-r¢#zz7 ( 1/339).
732    |bnu ]auzi dalam zczd4/ A4losz.r (1/226).
733    Abdurrazzaq  dalam  Tafsir  (I/357),  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/462)  dan

Mawardi dalam A#-IVwkcf WCI A/ U}Jw7g (1/314).

--------   i
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"Anghatlah untuk kami seorang raja supaya hami berperang (di

bczwczA  pj.mpz.#cz##)/cz/   c7j /.a/cz7®  A//czfo "  para  ahli  takwil  berbeda

pendapat   mengenai   sebab   kenapa   para   pemuka   Bani   Israil
meminta   hal    itu    kepada   Nabi    mereka.    S6bagian   mereka
mengatakan,  bahwa  sebab  permintaan  mereka  adalah  seperti
dijelaskan dalam riwayat berikut:

5612. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Salamah  bin  AI  Fadhl  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepadaku,  dari  Wahb  bin
Munabbih, ia berkata: Yusya' bin Nun menggantikan posisi Nabi
Musa pada  Bani  Israil  setelah  ia  wafat.  Ia  menerapkan hukum
Taurat  dan  perintah  Allah  sampai  ia  wafat.  Lalu  ia  digantikan
oleh  Kalib  bin  Yufna  untuk  menerapkan  hukum  Taurat  dan

perintah  Allah  sampai  ia  juga  wafat.  Lalu  ia  digantikan  oleh
Hizqil bin Buzi,  yakni  Ibnu Ajuz.  Lalu Hizqil wafat,  dan dosa-
dosa   mereka   semakin   besar   setelah   itu    sehingga   mereka
melupakan   perjanjian   mereka   dengan   Allah,   sampai-sanpai
mereka   membuat   berhala   dan   menyembahnya.   Lalu   Allah
mengutus  Ilyas  bin  Nasi  bin  Fanhash  bin  Tzar  bin  Harun  bin
Imran sebagai Nabi.

Sebenamya  para  Nabi  setelah  Nabi  Musa  diutus  kepada  Bani
Israil hanyalah untuk memperbaharui aj aran Taurat yang mereka
lupakan.  Ilyas  hidup  sezaman bersama  salah  seorang raja Bani
Israil     yang     bemama     Ahab.     Ahab     mendengarkan     dan
membenarkan  ajaran  Ilyas.  Ilyaslah  yang  menjalankan  urusan
Ahab. Semua orang Bani Israil pada waktu itu telali menjadikan
berhala untuk dij adikan sesembahan mereka. Lalu Ilyas menyeru
mereka untuk kembali  kepada Allah,  akan  tetapi  mereka tidak
mendengarkan  ajakannya  sama  sekali  kecuali  yang  memang

perintah  dari  raja.   Waktu  itu  raja-raja  di  negeri  Syam  telah
texpecah-pecah,      masing-masing      memiliki      bagian      tanah
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kekuasaan.   Raja  yang  urusannya  dijalankan  oleh  Ilyas   serta
dipandang  sebagai  orang  yang  benar  dibanding  yang  lainnya-
suatu  hari  berkata  kepada  Ilyas:  "Wahai  Ilyas  demi  Allah  aku
tidak    melihat    apa    yang    engkau    seru    melainkan    sebuah
kebathilan. Demi Allah aku tidak melihat si fulan dan si fulan -
ia  menyebut  mama-mama  raja  Bani   lsrail-   telah  menyembah
berhala melaink-an mereka juga tetap seperti halnya kita; mereka
makan,  minum  dan  bersenang-senang  dan  tetap  berkuasa.  Dan

perbuatan   mereka   yang   engkau   anggap   sebuah   kebathilan
tidaklah mengurangi kenikmatan dunia mereka sama sekali. Aku
tidak  melihat  ada  sedikitpun  kelebihan  kita  dibanding  mereka!
Lalu mereka menduga bahwa Ilyas  -wcz//cz¢w a '/cz77c-mundur dan

berdirilah    rambut    kepala    dan    kuduknya,     dan    menolak

perkataarmya lalu keluar.

Lalu raja tersebut pun melakukan  apa yang dilckukan raja-raja
lainnya; ia mulai menyembah berhala serta melakukan perbuatan
raja-raja  lainnya.  Kemudian  diutuslah  llyasa'  kepada  mereka.
Ilyasa'  bersama  mereka  beberapa  mqsa  hingga  wafat.  Lalu  ia
digantikan oleh beberapa Nabi laimya, clan tetapi banyak sekali
kesalahan  yang  mereka  perbuat  padahal  bersama  mereka  ada

peti yang mengandung ketenangan dan peninggalan Nabi Musa
dan Harun yang mereka warisi dari pendahulu mereka.

Dahulu,  tidak  ada  satu  musuhpun beljumpa  dengan mereka di
medan    perang    kecuali    akan    kalah    setelah    peti    tersebut
dikeluarkan.  Setelah itu mereka dipimpin oleh seorang raja yang
bemama   Ila`.   Allah   telah   memberikan   keberkahan   kepada
mereka   dengan   bukit   mereka   dari   Iliya   yang   tidak   dapat
dimasuki   musuh   dan  tidak  memerlukan   lainnya.   Ada   salah
seorang     di     antara     mereka     -menurut     cerita     mereka-
mengumpulkan  tanah  di  atas  batu  lalu  ditaburi  biji-bijian  lalu
Allah  menumbuhkannya  hingga  cukup   untuk  menjadi  bekal

---------------.------..-------..------ (
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selama setahun baginya dan keluarganya.

Salah  seorang  di  antara mereka juga  ada  yang memiliki  zaitun
lalu   diperas   dan   bisa   mencukupi   untuk   dimckan   setahun
untuknya dan keluarganya.  Tatkala dosa mereka membesar dan
mereka meninggalkan peljanjian mereka dengan  Allah,  mereka
diserang  oleh  musuh  mereka,  1alu  mereka  mengeluarkan  peti
tersebut sebagaimana biasanya, dan bertempurlah mereka. Akan
tetapi kemudian mereka kalah hingga peti tersebut dirampas dari
tangan  mereka.  Lalu  mereka  mendatangi  raja  mereka,  Ila`  dan
menceritakan  kepadanya  bahwa  peti   mereka  telah   dirampas.
Lalu lehemya menjadi miring dan mati dalam keadaan tertekan.
Kemudian  mereka  menjadi  kacau  balau,  dan  ditaklukan  oleh
musuh  sehingga  anak-anak  dan  perempuan-perempuan  mereka
ditawan, padahal  saat itu  ada Nabi bersama mereka yang Allah
utus  untuk  mereka  akan  tetapi  mereka  tidak  mau  menerima
ajarannya sama sekali, yaitu yang bemama Syamuel.

Dialah  yang  Allah  sebutkan  kepada  Nabi  Muhammad  dalam

:riyfati=F:,aft#;£±#6;;}m~#?zd¥|:e&Lep¥;:i,+;¢#.#:kgj
pemuha  Bani  Israil  sesudah Nabi  Musa ketika mereka berkata
kepada  seorang Nabi  mereha:  "Angkatlah untuk kami  seorang
raja  supaya  kcrmi  berperang  (di  bawah pimpinannya)  di .jalan
[4//¢A''  sampai  pada  firman-Nya:   q~Cii;   lf|+±T3  dt~   \±;;'1   i3j
"Padahal   sesungguhnya   kami   telah    diusir   dart   kampung

halaman hami dan dart anak-anak kami", laha AIlch berfi\:rman..

;i;3, SS S\..\35 3\£3ji ;j5S :§ f£ "Maha tatkala perang itu
divajibhan atas mereha, merekapun berpaling, keouali beberapa
orcz#g sa/.¢ di antara 77!erefra '' sampai pada fiman-Nya:  €l|`S a, S£

<nds;I.I...;±±'-i€S"Sesungguhnyapadayangdemikian
itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman" (Qs.
AI Baqarah [2]: 248)
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Ibnu Ishaq mengatakan:  Salah satu cerita tentang mereka sesuai
dengan  yang  diceritakan  para ulama  dari  Wahb  bin  Munabbih
adalah:   Tatkala  mereka  ditimpa  musibah  dan  negeri  mereka
ditaklukan,  mereka lalu berkata kepada Nabi  mereka,  Syamuel
bin   Bali:   Angkatlah  untuk  kami   seorang  raja   supaya  kami
berperang (di bawah pimpinannya)  di jalan Allah!  Sistem Bani
lsrail  dahulu  adalah  bersatu  tunduk  dengan para raja,  dan raja
taat kepada para Nabi. Tugas raja adalah menyatukan dan tugas
Nabi  mengatur  urusan  mereka  dan  menyampaikan  berita  dari
Allah.  Jikalau mereka melakukan hal  itu maka pastilah perkara
mereka akan menjadi baik.

Sebaliknya  jika  raja  mereka  berbuat   zhalim   dan  melanggar

perintah  para  Nabi  maka  mereka  akan  binasa.   Jika  raja-raja
diikuti   oleh   rakyatnya   dalam   kesesatan   maka   mereka   akan
meninggalkan perintah para Rasul. Jadi, ada satu kelompok yang
mendustakannya dan tidak menerima sedikitpun ajarannya, dan
ada kelompok lain yang ikut bexperang.  Musibch tersebut terus
menimpa  mereka  sehingga  mereka  berkata:  "Angkatlah  untuk
kami    seorang    raja    supaya    kami    berperang    (di    bawah

pimpinarmya)  di jalan  Allalh!".  Ialu Nabi  tersebut berkata pada
mereka:  Kalian  tidak  memiliki  si fat  menepati  janji,  jujur  dan

punya keinginan untuk bexperang". Lalu mereka berkata:  "Kami
dahulu  takut  dan  enggan  berjihad  karena  kami  terlindungi  di
negeri  kami,  tidak  satu  musuh  pun  yang  dapat  mengalahkan
kami.  Sedangkan jika musuh telah menyerang kami, maka kami

pun  harus  beriihad.  Dan  kami  akan  mengikuti  perintah  Tuhan
kami untuk memerangi musuh kami  dan melindungi  anak,  istri
dan keturunan kami dari mereka734.

5613.  Diceritakan kepadaku dari Amr bin AI Hasan,  ia berkata:  Ibnu

734    As.Suyuthi  dalam t4d-Dwrr A/ M¢#/swr  (1/750-752),  Baghawi  dalam  A4cz'o/z.in

At-Tanzil (\1339) drm Tarikh Thabari (\/2]3).
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Abi  Ja'far  menceritakan  kepada kami,  dari  bapaknya,  dari  Ar-
Rabi'   tentang   flrman   Allah:   j:ej:|~Ofg3xp.ij||:fi   ''4Pakafo
hamu tidak memperhatihan perrwha-pemuka Bani Israil" sa:rxpali
Flma;n-INyaL.. <p±;±}i`>';+±'f rk3   "Dan  Allah  Maha  Mengetahui
oro7tg-o7~¢#g  };¢#g  2cz/I.in ':,   Ar-Rabi'   mengatakan:   Diceritakan

kepada kami-wo//czAw cz'/czm-bahwasanya disaat Musa wafat dia

digantikan  oleh  pembantunya  bemama  Yusya'  bin  Nun  untuk
mengurus  Bani  lsrail.   Yusya  bin  Nun  melaksanakan  hukum
Taurat  dan  sunah  Nabi  Musa  pada  mereka.  Ketika  Yusya'  bin
Nun wafat,  ia digantikan oleh yang  lain dan pengganti tersebut
masih  menerapkan  hukum  Taurat  dan  sunah  Nabi  Musa  pada
mereka.   Lalu  ia  digantikan  oleh  yang  lairmya,  yang  ini  pun
masih mengikuti jalan dua pendahulunya.

Lalu  digantikan  oleh  yang  lain,  1alu  ada  yang  mereka  terima
ajarannya  dan  ada  yang  mereka  ingkari.  Lalu  digantikan  oleh

yang  lain,  lalu  mereka  mengingkari  kebanyakan  perintahnya.
Lalu digantikan oleh yang lain lalu mereka mengingkari  semua

perintahnya.  Kemudian  Bani  lsrail  mendatangi  salah  seorang
Nabi  mereka  ketika  tubuh  dan  harta  mereka  dizhalimi,   dan
berkata kepada Nabi  tersebut:  "Mintalah pada Tuhanmu  untuk
mewajibkan perang pada kami!",  lalu Nabi  tersebut  menjawab:
•\SSSS`'JCS;,.\';±5S {j= bl9}±if=S 5L    "Mungkin   sekali   jiha

kamu nanti divajibhan berperang, kamu tidak ahan berperang"
sampai  kepada  firman  Allah:   aj 'J@'5C£~6'.J ,1£aj: jj;:'Jifj
»}|f±  "Allah  memberihan  pemerintahan  kepada  siapa  yang

dikehendahi-Nya.  Dan  Allah  Maha  Luas  pemberian-Nya  lagi
Mafra A4e#geJofo%I." (Qs. AI Baqarch [2]: 247)735.

5614.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman Allah:  g3 xp.i J| i: ¢i

735    As.Suyuthi dalam4d-Dwrr A/ "a#fswr (1/749).



rnaf sir Ath,Thabari

\±±; a' i=t ;{j'  ,a, $6 3! ~t£; +f L, j±ej;i ~j; "Apczkafo ka7"%
tidak memperhatikan pemuka-pemuha Bani Israil sesudah Nabi
Musa  ketiha  mereha  berkata  kepada  seorang  Nabi  mereka:
''4Jtgkcz//czfo  ##fwk  kcz7"z.  seorcmg  rcz/.a"  ia  berkata:   Ibnu  Abbas

mengatakan:  Itu  terjadi  ketika  Taurat  telah  diangkat  dan  orang

yang  beriman  telah  dikeluarkan,  dan  orang-orang  tiran  telah
mengusir mereka dari kampung dan anak mereka736.

5615.  Diceritakan  kepadaku  dari  AI  Husain  bin  AI  Farj,  ia berkata:
aku  mendengar  Abu  Mu'adz  mengatakan:  Ubaid  bin  Sulaiman
memberitahukan kepada kami, ia berkata:  aku mendengar Adh-
DhahhakberkatatentangfirmanAllah:\Za±|'Cj'£:itfiJ<,#,S153£
"Ketika    mereka    berkata    kepada    seorang    Nabi    mereka:
''4#gfrcz//CZA   w#/wk  frczmz.   seorcz#g   ra/.a",   ia  berkata:   Itu   tebadi

ketika    Taurat    telah    diangkat    dan    orang    beriman    telah
dikeluarkan737.

Pendapat  yang  lain  mengatakan bahwa  sebab  mereka meminta
hal tersebut kepada Nabi mereka adalah seperti dijelaskan dalam
riwayat berikut :

5616. Musa bin Harun menceritakan hal itu kepadaku, ia berkata: Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ashbath  menceritakan

:aetp=a:1£rgug,dliift~ct£±;#9#;~£:ab;#-#„£#{
memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa
ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka:  "Angkatlah
untuk  kami  seorang  raja  supaya  kami  berperang  (di  bowah

pz.mpz.7!c"!#);¢J  c7z. /.cz/o7t  £4//czfo ",  ia  berkata:  Waktu  itu  Bani  Israil
memerangi   orang-orang   kuat.   Raja   mereka   bemama   Jalut.
Mereka mengalahkan Bani  Israil  hingga Bani  Israil  diwajibkan
membayar/.I.z);czfo (paj ak) serta Taurat mereka diambil.

736     |bid(1/750).
737    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/463).
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Bani  Israil  1alu meminta kepada Allah untuk mengutus  seorang
Nabi  agar  mereka bisa berperang bersamanya.  Waktu  itu  suku

pemegang  kenabian  telah  binasa,   dan  hanya  tersisa  seorang
wanita  hamil.   Lalu  mereka  mengambil  wanita  tersebut  dan
menahannya   di   rumah   karena  takut   kalau   melahirkan   anak

perempuan  hingga  bisa  ia  ganti  dengan  anak  laki-1aki,  karena
Bani   Israil   sangat   ingin   ibu   itu   melahirkan   anak   laki-1aki.
kemudian   perempuan   hamil   tadi   berdoa   pada   Allah   agar
diberikan  anak  laki-laki.  Ia  pun  melahirkan  anak  laki-1aki  dan
diberi  nama  Syam'un.   Anak  tersebut  lalu  menjadi  besar  dan
diserahkan  ke  Baitul  Maqdis  untuk belajar Taurat oleh  ibunya.
Anak   itu   dirawat   dan   diadopsi   oleh   seorang   syaikh   ulama
mereka.     Ketika     anak     itu     akan     menjadi     Nabi,     Jibril
mendatanginya.

Waktu  itu  anak  tersebut  tidur  di  dekat  syaikhnya.  Kebetulan
anak  itu  hanya  percaya  pada  syaikhnya  saja.  kemudian  Jibril
memanggilnya  dengan  menyerupai   suara   si   Syaikh:   "Wahai
Syamuel!".   Anak   itu   lalu   bangun   dan   bergegas   menemui
syaikhnya    dan   berkata:    "Waliai    bapakku    apakah    engkau
memanggilku?".  syaikhnya  enggan  untuk  mengatakan  "tidak".
Lalu   anak   tersebut   bergegas   menuju   syaikhnya   kemridian
syaikhnya  berkata:   "Wahai  anakku  kembalilah  dan  lanjutkan
tidurmu! ". Anak tersebut lalu kembali dan melanjutkan tidumya.
Kemudian  Jibril  memanggil  untuk  yang  kedua  kalinya.  Anak
tersebut   mendatangi   syaikhnya   lagi   dan   berkata:    "Apakah
engkau   memanggilku?".    Syaikhya   menjawab:    "Kembalilah,
1anjutkan  tidurmu".  Jika  aku  memanggilmu  yang  ketiga  kali
maka jangan  engkau  hiraukan!",  maka  pada  yang  ketiga  kali
munculah  Jibril  dihadapannya  dan  berkata:   "Pergilah  engkau
kepada   kaummu   dan    sampaikan   kepada   mereka   perintah
Tuhanmu,   sesungguhnya   Allah   telah   mengutusmu   menjadi
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Nabi".  Ketika ia mendatangi kaumnya mereka mendustakannya
sambil  berkata:  "Engkau  cepat-cepat mengaku Nabi  sedan8kan
kenabian   itu   bukan   untukmu".   Mereka  juga   berkata:   "Jika
engkau benar  seorang Nabi  angkatlah  untuk kami  seorang raja
supaya kami  bexperang  (di  bawah pimpinannya)  di jalan  Allah
sebagai tanda kenabianmu!",1alu Syam'un berkata pada mereka:
Mungkin  sekali  jika  kamu  nanti  diwajibkan  berperang,  kamu
tidak akan berperang738.

Abu Ja'far berkata: tentang firman Allah:,fit }tf  j, J±?
"Supaya  kami  berperang  (di  bawah  pimpinannya)  di  jalan  Allah"

tidak boleh jika dibaca dengan #wro jczzm  yang bermakna 77!w/.¢zczf dan

s);czr/A  flmr.  Jika  ada  yang  menyangka  boleh  diro/czkan  dan  dibaca
dengan ### dengan arti:al`  jHJ  j  di  jjlij  ¢jJ`, maka itu tidak boleh.
Karena  orang  Arab  tidak  pemah  mendfoczmz.rkan  (menyimpan)  dua
huruf.  Hanya  saja jika dibaca dengan  huruf  ''yo" maka boleh  dibaca
rcz/cz'.    Karena   jika    dibaca    demikian,    maka    ia    menjadi    sfez./aft

a

£::jgahd:?uS:)#k;a#,`':effanu~deo=ta{a:gafaat[painabkawg:]ak=¥:
seseorang yang bexperang di jalan Allah),  sebagaimana firman Allah:

fi¥\:ng;ja{jf±f±=ge¥f;dt#,,#,:nt:3skafa,:¥;r:.P3;2„29,.Karena

#:!i;3;i;5n¥i|=i;a,;#jffi'f#u##e!`efi
menjawab:  "Mungkin sekali jika kamu nanti divajibkan berperang,
kamu tidak akan berperang".  Mereka menjawab:  "Mengapa kami
tidak  mau  berperang  di jalan  Allah,  padahal  sesungguhnya kami

738    Tarikh  Thabari  (11276)  diLn  As-Snyuthi  dalam  Ad-Durr  AI  Mantsur  (\n52,

753).
739    A| Fana`  da|amMa'a#!.zl/ gwr`cl# (1/57).

----        ul
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telah  diusir  dart  kampung  halaman  kami  dan  dart  anak-anak
kami". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun
berpaling,  kecuali  beberapa  orang  saja  di  z[utairal  mereka.  Dan
Allah Maha Mexpgetahui orang-orang yang zalim)

Abu   Ja'far   berkata:   Yang   dimaksud   oleh   Allah   dengan
firman-Nya  ini   adalah:   Nabi   yang  kalian  minta  agar  mengangkat
seorang   raja   untuk   mereka   supaya   kalian   berperang   (di   bawah

pimpinannya)  di jalan  Allah,  ;i€£  Ji  apakah kalian berjanji, jika
kalian  diwajibkan  bexperang  kalian  tidak  mau  berperang?  Artinya
kalian tidak mau menepati janji kalian kepada Allah untuk berperang
di  jalan  Allah?  Karena  kalian  orang  yang  suka  melanggar  sumpah,
berkhianat dan jarang menepati janji!  ,dfif }tf c3~ J3i? ii tj 1:3 .¢13
"Mereka  menjowab:  "Mengapa  kami  tidak mau  berperang  di jalan

4//czfe "  artinya:  pemuka Bani  Israil mengatakan kepada Nabi mereka:
hal  apa yang mencegah kami  dari berperang di jalan Allah melawan
musuh kami dan musuh Allah, i,~Ciij  I:*T±  ®i,  \±;ill  ijj  "P¢d¢A&/
sesungguhnya hami telah diusir dart hampung halaman kami dan dart
cz#czk-cz#czk   frczmz."   padahal    sesungguhnya   kami    telah    diusir   dari

kampung halaman kami  dan dari  anak-anak kami,  dengan kekerasan
dan paksaan.

Jika  ada  yang  mengatakan:   Apa  alasamya  °®i  dimasukkan
dalam firman Allah:  ,dfii +f j~ i;;±= ii ~a' Cj  ''A4:e#grpa fro"z. f!.dclk
mczw berpercz#g dj.jcz/¢# 4//cz¢ '' dan dibuang dalam firman-Nya:   g3 t:;
•r}.i. 3fflr;f uh> 'b}j§ 4   "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada
4//tzfo   pczc7czfocz/    7~czsw/    me#};erw    faczmct"    (Qs.    AI    Hadiid    [57]:    8)?

Jawabannya:  keduanya adalah dua bahasa yang sama-sama fasih dan
benar   menurut    orang    Arab;    sesekali    kata    ®i    dibuang   ketika
mengatakan: i{Jj  Le lalu anda katakan:  `jf Jin- Y  `iJJ  1. artinya:   `iJJ  IA
dl£@    .¢    (kenapa   anda   tidak   mengerjakarmya),   seperti   ucapan

penyair:74o

740    Tidak diketahui penulisnya.
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74i  LiEL` j;jj- tyj Lri,j-ul L

"Kenapa engkou menggerutu, sedang unta yang hamil saja tidck

menggerutu``

Ini   adalah  perkataan  yang  si  pembicara  tidak  memerlukan
bukti   penguat   atas   kebenaran  perkataannya,   karena   gaya  bahasa
seperti  ini  sudah biasa  digunakan  oleh  orang Arab.  Dan  sesekali,  ®i
disebutkan  untuk  mengarahkan  perkataan:   rfu'   t  kepada  maknanya.
Karena maknanya adalah: ±haho  sebagaimana firman Allah:  ¥<i a:£Z a
if#}  i.l$ 5S:i  "Apahah  yang  menghalangimu  untuk bersujud  (kepada
4c7czmJ dz. wc!kfw ,4*w me7!)/wrwfamw? " (Qs. AI A'raaf [7]:  12), kemudian

dalam surat yang lain Allah berfirman yang semakna:  i :j3 €i rfu' (
'u.±Ji)  "Apa sebabnya kamu tidak (ihat sujud) bersama-sama mereha.

);¢#g sw/.wd I.fw.?'' (Qs,. AI Hijr [15]: 32), yang mana Alldy meletakan   a
i:Jifi pada posisi i:JJ  I;, dan sebaliknya meletakkan CiJJ  G pada posisi
i:Jifi  G karena makna keduanya  sama meskipun lafazhnya berbeda.
Sebagaimana dilakukan oleh orang Arab dalam hal yang sama, seperti

Perkataan penyair:742

743 f£,fu; +.tl rf j>i in yi  #  Oc,sji/j \{;{£ jS, \;; Ii:

" Enghau mengatakan jika ia menaiki punggungnya (keledai) dan ia

diam, ketahuilah apahah kehidupan yang menyenangkan i,tu akan
langgeng?"

Penyair memasukkan  huruf bafl `  pada kata  rs`J  bersama  JID,

padahal  ia  adalah  is/z#czm  (tanda-tanya),  ia  masuk  dalam  fafoobar  1o
yang    bermakna   pengingkaran    karena   kedekatan    makna    antara

74]    Bait  ini  terdapat dalam ,4/-I,i.scz77  karya  Ibnu  Mandzur  (Lil+)  dan  dalam A4a'o#z.

A/ g#r`cz# karya AI Farra`  (1/163).
742    yaitu A| Farazdaq dan narnanya Human bin Ghalib bin Sha'sha'ah bin Darim,

1ihat biografinya dalam dz.wa# hal 5.
743     Bait  ini  ada  dalam Ivaqfl`z.d  (753),  A4lc'cz#z. ,4/  gwr`a#  karya  AI  Farra`  (1/163),

A/-£z.s#" ()i) dan ia mengejek Jarir.
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Pertanyaan dengan pengingkaran744.

Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan:745 bi dimasukkan pada

j3L? Y<i  karena artinya seperti perkataan:  ?ul-th-  Yi  j  `£JJ  ui  kalau ini
diperbolehkan, pasti  boleh juga dikatakan:  Le  ?i=43  ®i  I  `EJj  dan    lo
?r.6  tJji  tJj  sedangkan  ini  tidak  diperbolehkan,  karena pelarangan
hanya  teljadi  pada  perbuatan  yang  akan  datang,  seperti  perkataan:

?j£J-  ®i  `iJ=w  bukannya:  lil:w  `=~3  ®i,  oleh karena itu pada  `iu  14
adalah ?j£J- Yi `:JJ  1. bukarmya:  1.  `="3  ®i  `=Jj.

Sebagian  yang  lain  mengatakan:   bahwa  °®i   di   sini   sebagai
tambahan setelah 1. u  sebagaimana ditambahkannyau dan J di mama
ia   sering  ditambahkan   dalam  pengertian   ini.   Ia  mengatakan:   dan

\

::;n:raana:ad],ajh:1:nchL#dimJ;nut;aYkuugu:£nen5ia::I::;u]nt]£a:d:::
tambahan. AI Farazdaq746 mengatakan:

747 ,,1; L¢Li j;; ifro' a.;i  # i@' L}'; dy '.\i££ :jj: +' ]'

"Kalau seandainya Ghatafan tidak memiliki dosa, maka orang-orang

mulia pasti ahan mencela Umar"

Kata  i   adalch  tanbahan  yang  aku  gunckan.  Sebagian  ahli

iaehna;:t£:n:]9ok{Pt::kfta:o]::angfj:gkgank=efb::a¥a:£b:]hn:;mdear,eakma
perkataan, ia benar dalam maknanya dan diperlukan dalam perkataan.
Mereka mengatakan: apa yang menchan kami untuk tidak berperang?
Maka klaim orang yang mengatckan bahwa bi  itu sebagai tambahan
tidak ada dasamya, jadi di sini memiliki arti yang benar.

Mereka  mengatakan:  adapun  perkataan:     Y  ®lri£'  CSJ-  I  jj

M¢ '¢#z. A/ a"r `a!# karya AI Farra`  ( 1/163).
Ibid ( 1/165) yang mengatakannya adalah AI Kisa`i.
Lihat biografinya dalam Dz.wan hal 5 .
Bait ini terdapat dalam 4/ K4aza»¢A (2/87).
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W'  ++3,  maka  Y  bukanlah  sebagai  tambahan  di  sini,  karena  ty
adalah  negatif,  sedangkan  negatif jika  dilawan  dengan  negatif maka
m9njadi positif. Mereka mengatakan: jadi perkataan:    ®\£fa;  I)<J-I  jj
16j   +jj;   Y   menetapkan  adanya  dosa  pada  mereka,   sebagaimana
dikatakan:   ij4.   J   4j>i   Le   (tidaklah  saudaramu  tidak  berdiri),
artinya adalah:  ?j£+. JIB (dia berdiri).

Sebagian yang lain mengatakan:  firman Allah:   J3:= 1<i 'a'  I;
"Mengapa iami iiddrk mau berperang" "Ihozmya:. tiub \  ti\) u L.

kemudian    huruf   wczw    dibuang    dan    ditinggalkan.    Sebagaimana
digunakan  dalam  perkataan:  €0%  J!  i+fu-  .fyj  ul'  6j  lalu  w"
dibuang  karena  i)i   huruf  yang  tidak  pas  dalam  kalimat  I.sz.7"  (kata
benda),    dan    mereka    mengatakan:    kami    membolehkan    apabila
dikatakan:  ?tj£J-  ®i  tJJ  Le  dan kami tidak membolehkan:  ?t\±j\  `±JJ  lo
karena   ?\±j`    I.s'z.in   safoz.A    dan   ®i    I.sz.in   yang   tidak   s'¢fez.fo.    Mereka

mengatakan: terkadang orang Arab mengatakan:  rl<b~ ®i i)uJ artinya:

tJjcb- ®iJ i,~,i.
Sebagian menolak  hal  ini  dan  mengatakan:  Jikalau  itu boleh

dikatckan   sesuai   dengan   penakwilan   orang   yang   kami   sebutkan

perkataarmya, maka harus diperbolehkan juga kalimat berikut: `£J=±j-Z>

jgfr  CJij  aj.jurt  dengan arti:  i.ijuru  jgfr  i:|ij  dan engkau boleh
mengatakan:  fu.jJ-j   WJ  drjj  dengan  arti:  JJ.jJ-  ul.J!j  `±JDjj,  karena
orang Arab mengatakan: jh;i- JblJ|  4LJ, mereka mengatakan: kalau
memang j  dicJfoomz.rkan (disimpan) pada ®i  berarti semua yang kami
sebutkan  di  atas  boleh  digunakan.  Temyata  itu  semua  tidak  boleh
digunakan,  karena ¢'z./-¢'z./  (kata  kelja)  yang  jatuh  setelah  j  tidak
boleh jatuh pada yang sebelumnya. Mereka menggunakan bukti akan
salahnya   pendapat   orang   yang   mengatakan   bahwa   j   tersimpan
bersama ®i dengan perkataan penyair:748

749 Lj+-ui rbjj ¢ ±uj . . .\+Ai ¢ +JflJl cj

748    penyaimya tidak dikenal.
749    Ma,cz,¢z.,4/ gwr`a# karya AI Farra`  (1/165).
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"Ceritakanlah rahasia pada keluarganya, dan janganlah engkau

menceritakan rahasia pada selain mereka."

Kata   bj+-   ®i   kalau   seandainya  terdapat   huruf  wczw   yang
tersembunyi   maka   tidak   boleh   mendahulukan   lafazh   raj!£    i
atasnya.75o

Adapun  firman  Allah:   CJ6~C:.ij   6,+±r3  tr~   \±±i'\  jjj   ''Padczfoc}/
sesungguhnya kami telah diusir dart hampung halaman kami dan dart
cz#czk-cz#¢fr kflmz" maksudnya: kaum laki-1aki dan perempuan di antara
kami  yang  lemah  telah  diusir  dari  kampung  halaman  mereka,  dari
anak-anak  mereka,  dan  ada  yang  ditawan.  Perkataan  ini  nampak  di
luamya  bermakna  umum,   tetapi   kalau  dilihat   di   dalamnya  maka
maknanya  adalah  khusus.  Karena  orang-orang  yang  berkata  kepada
Nabi  mereka:,at  }tf=  a,  J;!fJ?  \=±;  Cj'  £JSt   ''4#gkczf/ofr  w#f%k frczmz.
seorang raja supaya hami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan
4//cz% " mereka berada dalam kampung dan negeri mereka sendiri, dan
orang  yang  diusir  dari  kampung  dan  anaknya  adalah  orang  yang
ditawan dan ditaklukkan.

Adapun firman Allah:  ;i:3 :ng Y€! ij;  5\±3it ;j£¢3' CLr
"Maha   tatkala   perang   itu   diwajibhan   atas   mereha,   merehapun

berpaling, kec:uali beberapa orang saja di a;ITla:Ia, mereka" rr[ckrm;nya..
Maka  tatkala  diwajibkan  bexperang  pada  mereka  untuk  melawan
musuh di jalan Allah, ;i;; i+i;: Y<L'\j; "Merekapw# berpfl/I.#g, frecw¢/I.
beberapa  orcz#g  scz/.a  di  antara  me7'eha'',  Allah  berfirman:  Mereka
bexpaling    tidak    mau    bexperang    dan    mereka    menyia-nyiakan

permintaan  mereka  kepada  Nabi  mereka  agar  diwajibkan  beljihad.
Dan  sedikit  saja orang yang dikecualikan oleh Allah, mereka adalah
orang  yang  ikut  menyeberangi  sungai  bersama  Thalut.  Akan  kami
sebutkan      sebab      berpalingnya      orang      yang     berpaling      dan
menyeberangnya orang yang ikut menyeberangi sungai -isinya Allah-

750    |bid(I/165,166).
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jika telah sampai tempatnya.

Adapun firman Allah:   Cde:£!.! ';±;  'a(i  ''Dan zl//a!fo Mafra
Me#gefaAwl.  or¢wg-o7.a#g yczHg  zcz/I.in "  maksudnya:  dan  Allah  Maha
Mengetahui orang yang mendzalimi dirinya di antara mereka dengan
melanggar    sumpahnya    kepada    Allah    dan    melanggar    perintah
Tuharmya   terkait   permintaan   mereka   sendiri   yang   mewajibkan
bexperang.

Ini  adalah celaan untuk orang Yahudi yang berada di tengch-
tengah  Madinah  berkaitan  dengan  pendustaan  mereka  kepada Nabi
kita  Muhammad   SAW  dan  pelanggaran  terhadap  perintah  Tuhan
mereka.  Allali berkata kepada mereka:  "Sesungguhnya kalian, wahai
orang   Ychudi,   telah   membangkang   pada   Allah   dan   melanggar

perintah-Nya  terkait  permintaan  kalian  pada-Nya  untuk  diwajibkan
bexperang -yang kalian langgar sendiri-  atas keinginan kalian  sendiri
dan bukan karena Allah terlebih dchulu mewajibkannya pada kalian.
Maka   kalian   lebih   berani   bermaksiat   kepada-Nya   (dengan   cara
meminta diwaj ibkan berperang terlebih dahulu).

Dalan perkataan ini ada kata-kata yang dibuang karena yang
diperlukan  hanya  menyebut  lafazh-lafazh  yang  telah  disebutkan  di
situ.  Hal  itu  karena  makna  perkataannya  adalalh:  Mereka  berkata:
Kenapa  kami  tidak  bexperang  di  jalan  Allah  sedangkan  kami  telah
diusir  dari  kampung  dan  anak-anak  kami!   Lalu  mereka  meminta
kepada Nabi  mereka untuk  mengangkat  seorang raja  untuk  mereka
agar  mereka  berperang  di  bawah  pimpinannya  di  jalan  Allah.  1alu
dian8katlah seorang raja bagi mereka dan diwajibkan bexperang pada
mereka:  C4±£)'! I;T±; 'a(i a;;i;;  :fi+S'  Y€| ij}`j5  5\±5j.i ;rf£¢S~ ife'
"Maka   tatkala   perang   itu   diwajibkan   atas   mereka,   merehapun

berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah
Maha Mengetahai orang-orang yang zalim"

©©©
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{jLjcg+,ijc+±=j#+j3'fit6|;#d`J6j
€=:£j€r'jiL,giv't3=i3€ji#;d[:jt'al'3jc€6i

+ii!'t+iiJ:=:i.:;\jji±g;a:=i=;,:i-fits!j6[J,i=).t<+3

©;:J>±aj,ri`Scft£JJ,i=j:jj:::,rifji+'tj
"Nabi mere:ha mengatckan kepada mereka= "Sesungguhaya

Allcih te]cih mengangkclt Tha!ttt menjndi raj.antt". Mereka
meniowab: ``Bagainana Thaha memerintch kami, Pedahal

kcmi lebih berhcik mengendciljhan Pemerintohan
daripadanvya sedang diapun tidck diberi kckayaan yang
cukup banyck" Nabi (mercka) berl<ata.. "Sesungguhnya

AIlah telah memtlihnya meniadi raiamu dan
menganwgercihinya ilmtt yang lwas dan tobwh yang

perkasa" . AIlch memberikan Pemerintahan kepada siapa
yang dikehendahi+Nya. Dan AItch Maha Luas pemberian-

Nyci lagi Mcih¢ Mengetchwj."

(Qs. AI Baqarah [2]: 247)

.a;.e;;k=:,a#g;n#:,#j#,.,f££f,3[6fg,±3j6£
I,Kfi\     <j,     (Nabi     mereka     mengatakan     kepada     mereka:
"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu".

Mereka menjavab: " Bagaimana Thalut memerintal. kami, padahal
kami   lebih   berhak   mengendalikan   pemerintahan   daripadanya
sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak").

Abu   Ja'far  berkata:   Yang  dimaksud  oleh  Allah  dengan
firman-Nya ini adalah: Nabi mereka Syamuel, berkata kepada pemuka
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Bani   Israil:   "Sesungguhnya   Allah   telah   mengabulkan   permintaan
kalian  dan  mengangkat  Thalut  sebagai  raja  kalian".   Tatkala  Nabi
Syamuel   mengatakan   hal   tersebut  pada  mereka,   mereka  berkata:
"Bagaimana  Thalut  bisa  menjadi  raja  kami?  Sedangkan  dia  berasal

dari  suku  Bunyamin  bin  Ya'qub,  sedangkan  suku  Bunyamin  adalah
bukan suku pemegang pemerintahan maupun kenabian. Kamilah yang
lebih berhak untuk menjadi raja dibanding dia karena kami dari suku
Yahudza bin Ya'qub,   J,0.i  <r;3  €±£  £3:3:  F'j  ''Sedcz#g dz.opw#  fJ.dak
c7z.beri.    keka);czcz#   };o#g    c#kap    b¢nyczfr''   maksudnya:    Thalut   tidak

memiliki  harta  yang  banyak,  karena  dia  hanya  seorang  penyiram
kebun, dan ada juga yang mengatakan, hanya seorang penyamak kulit
binatang.

Sebab kenapa Allah menjadikan Thalut sebagai raja Bani Israil
dan perkataan Bani  Israil kepada Nabi mereka Syamuel:    'al`  :g:  6i
J~tl.t<;3'i±=£j3.P'jiL~9jij.t>3=i3€j\£LS£±Jlfjl''Bogaz.ma#aZlfoo/wf
memerintah    kami,    padahal    kami    lebih    berhak    mengendalikan

pemerintahan daripadanya sedang diapun tidak diberi kekayaan yang
cukup banyak" .

5617.  Ibnu  Humaid  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salamah
bin AI Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad
bin  Ishaq  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  sebagian  ulama
menceritakan  kepadaku,  dari  Wahb  bin  Munabbih,  ia berkata:
ketika  pemuka  Bani  Israil  mengatakan  perkataan  mereka  itu
kepada   Syamuel   bin  Bali,   kemudian  Nabi   mereka   Syamuel
meminta kepada Allah agar mengangkat raja bagi mereka. Allah
berkata kepadanya: "1ihatlch pada tanduk yang ada minyaknya di
rumahmu.  Jika  seseorang  datang  kepadamu  dan  minyak  yang
ada pada tanduk  itu bergemuruh,  maka dialah raja Bani  Israil.
Minyakilah rambutnya  dengan  minyak  tadi  dan jadikanlah  dia
raja  Bani  Israil  dan  beritahukan  kepadanya  tentang  apa  yang
datang   padanya".   Ialu   ia  berdiri   menunggu   kapan   laki-laki
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tersebut mendatanginya.

Thalut  adalah  seorang  penyamak  kulit  binatang  dan  ia  berasal
dari suku Bunyamin bin Ya'qub, dan dari suku Bunyamin tidak
ada yang menjadi Nabi maupun raja. Lalu Thalut keluar bersama

pembantunya   mencari   binatang   tunggangannya   yang   hilang.
Kemudian     mereka     sampai     ke     rumah     Nabi     Syamuel.
Pembantunya  tersebut  lalu  berkata  kepada  Thalut:  "Bagaimana
kalau kita masuk ke rumah Nabi ini untuk menanyakan binatang
tunggangan kita supaya ia bisa menunjukannya dan mendoakan
kebaikan   untuk   kita?".    Lalu   Thalut   menjawab:    "Baiklah!".
Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah Nabi tersebut.
Ketika     mereka     berdua     menyebutkan     masalah     binatang
tunggangan    mereka,    dan   meminta    agar   didoakan    dengan
kebaikan untuk mereka, tiba-tiba minyak yang di dalam tanduk
tadi bergemuruh.  Lalu Nabi Syamuel berdiri mengambilnya dan
berkata kepada Thalut: "Dekatkanlah kepalamu! ".

Thalut    pun    mendekatkan    kepalanya.    Nabi    Syamuel    lalu
meminyakinya dan berkata: "Engkau adalah raja Bani Israil yang
Allah   perintahkan   untuk   aku   angkat".   Nama   Thalut   dalam
bahasa Suryani adalah:  Syaul bin Qais bin Abyal bin Shirar bin
Yahrub bin Afyah bin Ayis bin Bunyamin bin Ya'qub bin Ishaq
bin Ibrahim. Lalu ia duduk di dekat Nabi Syamuel. Orang-orang
lalu berkata: "Thalut telah diangkat menjadi raja".

Kemudian para pemuka Bani Israil mendatangi Nabi mereka dan
berkata  kepadanya:   "Bagaimana  caranya  Thalut  bisa  menjadi
raja  kami  sedangkan  dia  bukan  berasal  dari  suku  pemegang
kenabian  dan  kekuasaan?,  sungguh  engkau  telah  tahu  bahwa
kenabian dan raja hanya ada pada keluarga Laway dan keluarga
Yahudza!  lalu Nabi mereka berkata: ,:;\jj  i±Sf i±£l;2;i 'fit  S!

;iit')  }S i, 'L1:1. "Sesungguhnya Allah telah memilihnya
menjadi  rajamu  dan  menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan

)---------------
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tubuh yang perkasawl5` .

5618.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ishaq
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Isma'il   menceritakan
kepada kami, dari Abdul Karim, dari Abdul Shamad bin Ma'qil,
dari Wahb bin Munabbih, ia berkata:  Bani Israil berkata kepada
Asymuel:    "Angkatlah   seorang   raja   untuk   kami   agar   kami
berperang di bawah pimpinannya di jalan A11ah!". Lalu Asymuel
menjawab:  "Allah telah mencukupkan peperangan bagi kalian".
Mereka berkata: "Kita takut dari musuh-musuh di sekeliling kita.
Orang  itu  akan  menjadi  raja  tempat  berlindung  kami!".  Lalu
Allah mewariyukan kepada Asymuel untuk mengangkat Thalut
sebagai raja dan meminyakinya dengan minyak suci. Kemudian
keledai  milik  bapaknya  Thalut  hilang.   Sehingga  ia  mengutus
Thalut dan pembantunya untuk mencarinya. Mereka berdua lalu
mendatangi   Asymuel  untuk  menanyakan  perihal  keledai  itu.
kemudian   Asymuel   berkata   kepada   Thalut:   "Sesungguhnya
Allah  telah  mengangkatmu  untuk  menjadi  raja  Bani   Israil".
Thalut lalu berkata:  "Aku?". Asymuel menjawab:  "Iya, engkau".
Thalut berkata:  "Tahukah engkau bahwa suku saya adalah suku

yang paling rendah  di  Bani  Israil?",  Asymuel  menjawab:  "Iya,
aku  tahu".   Thalut  berkata  lagi:   "Apckah  engkau  tidak  taliu
bahwa anak kabilah sukuku merupckan anak kabilah suku yang

paling rendah di dalam  sukuku?.  Asymuel menjawab:  "Iya, aku
tahu".  Thalut  mengatakan:  "Apakah  engkau  tidak  tahu  bahwa
rumahku   adalah   rumah   yang   paling   rendah   di   sukuku?".
Asymuel menjawab:  "Iya aku tahu ". "Lalu tandanya apa?", kata
Thalut.   Asymuel   menjawab:   "Tandanya   adalah  jika   engkau

pulang kerumahmu, bapakmu telah menemukan keledainya. Dan
jika  engkau berada di  tempat tertentu maka akan turun wahyu

75'    As-Suyuthi  dalam Ad-Dw# A/ Mcr#tswr  (1/752)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam Zad A/

Masl.r(1/293).

--------------- (
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:¥?-i;eai:±fr?|`e#jLgif:¥ii@,,:f;:jii:;:ie:i
mengatakan    kepada    mereka:     "Sesungguhirya    Allah    telah
mengangkat    Thalut    menjadi    rajamu".    Mereha   menjowab:
"Bagaimana   Thalut   memerintah   kami,   padahal   hami   lebih

berhak    mengendalihan    pemerintahan    daripadanya    sedang
diapun   tidak   diberi   kekayaan   yang   cuhap   banyak".   Nabi

(mereha)    berhata..    "Sesungguhnya    Allah    telah   memilihnya
menjadi  rajamu  dan  menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan
tubuhyangperkasa.wlS2

5619.  Musa bin  Harun  menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Amr bin
Hammad    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Ashbat
menceritakan  kepada  kami,  dari  As-Suddi,  ia  berkata:  ketika
Bani  Israil  mendustakan  Syam'un  dan  mengatakan  kepadanya:
"Jika  engkau benar  seorang Nabi  maka  angkatlah  seorang raja

untuk kami agar kami belperang di bawah pimpinannya di jalan
Allah sebagai tanda kenabianmu! ". Lalu Syam'un berkata kepada
mereka:   "Mungkin   sekali,   jika   telah   diwajibkan   berperang,
kalian tidak mau bexperang!":  ,dt +i  a,  J3:= fi ~a'  [j  '¢6
"Mereha  menjowab:  "Mengapa  kami  tidak  mau  berperang  di

/.a/cz#  j4//czfe  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  246).  Lalu  ia  berdoa  kepada
Allah  dan  datang  membawa  sebuah  tongkat  sebagai  ukuran
tingginya raja yang  akan diangkat untuk mereka.  Kemudian  ia
berkata  kepada  Bani  Israil:  "Raja  kalian  tingginya  sepanjang
tongkat   ini".   Lalu   mereka   semua   mengukur   tubuh   mereka
dengan tongkat  itu.  Tidak seorangpun yang menyamai panjang
tongkat itu.

Thalut,   seorang  penyiram  kebun  yang  menyirani  kebunnya

752    |bnu ]auzi dalam zcldA/ A4dsz.r (1/228).
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dengan  keledainya  suatu  ketika  kehilangan  keledainya.  Ia  lalu

pergi mencarinya di jalanan.  Tatkala bani  Israil melihat Thalut,
mereka  lalu  memanggilnya  dan  mengukumya  dengan  tongkat
itu.  Temyata  tinggi  Thalut  sama  dengan  panjang  tongkat  itu.
Kemudian Nabi  berkata kepada mereka:    ;±=j'  ££5+  j3  'fi{  i!
&±;     iS¢   "Nabi   mereka   mengatahan   kepada   mereka:
"Sesungguhnya     Allah     telah    mengangkat     Thalut    menjadi

rcz/.amw''.  Kaum  Nabi  itu  lalu  berkata  kepadanya:  "Kami  tidak

pemah    sama    sekali    mendustakanmu.    Kami    adalah    suku
pemegang kekuasaan, dan dia bukan berasal dari suku pemegang
kekuasaan.  Dia juga  tidak  memiliki  harta  yang  banyak  hingga
bisa kita ikuti!".  Kemudian Nabi mereka berkata:  a:£l;:;i 'fit   S\s

;ji5 jji 3, '1J=:i. .'o'>\5:) .i=SS  "Sesungguhnya Allah telah
memilihnya menjadi rajamu  dan menganugerahinya  ilmu yang
luas dan tubuh yang perkasaNn53 .

5620.  Ahmad  bin  Ishaq  AI  Ahwazi  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami,  ia
berkata: Syuraik menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar,
dari Ikrimch, ia berkata: Thalut adalah seorang penjual air untuk
menyiram kebun754.

5621. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   bin   Qatadah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Allah mengangkat Thalut
sebagai   raja.   Ia   berasal   dari   suku   Bunyamin   yang   bukan

pemegang kekuasaan kenabian. Dalam Bani Israil ada dua suku:
suku pemegang kenabian dan suku pemegang kekuasaan.  Suku

pemegang  kenabian  adalah:  Lawai,  asal  Nabi  Musa  dan  suku
pemegang  kekuasaan  ada  pada  Yahudza  asal  Nabi  Daud  dan

753    Tidak  kami  temukan  atsar  ini  dalam  literatur  kami  kecuali  dalam  rorJ.kA

Thabari(\12]6,2]7).
754    |bnu Tauzi dalam zadA/ A4dsJ.r (1/293).

-------- i
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Sulaiman.  Maka  ketika  ketika  raja  diangkat  bukan  dari  suku

pemegang kenabian maupun kekuasaan mereka terperangah dan
menolaknya, 1alu mereka berkata:   ;i:i #j l=j: ±Jl:jl 'ul' 3j=j 6i
'3i^,   S:S\> "Bagaimana Thalut memerintah kami,  padahal kami

lebih     berhak    mengendalihan    pemerintahan     daripadanya"
mereka   berkata:    "Bagaimana   dia   bisa   menjadi   raja   kami,
sedangkan   dia  bukan  berasal   dari   suku  pemegang   kenabian
maupun kekuasaan! ". Lalu Allah berfirman: i±a5£ a:£l£2;i 'af SL
" Sesungguhnya Allah telah memilihnya menj'adi rajamu.wl55

5622.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada   kami,   dari   Qatadah   tentang   firman
A;+1aih..  \=}; Cl  i::j\ "Anghatlah untuk hami seorang raja". (Qs.
AI Baqarah [2]:  246), Nabi mereka lalu berkata kepada mereka:
tj;ife.i'ul'5#6ii~j6Cgi'-j¢;±=j`#Lj3~at3i„IVc,6z.
mereka mengatahan kepada mereka :  "Sesungguhnya Allah telah
mengangkat    Thalut    menjadi   rajamu".    Mereha    menjowab:
"Bagaimana   Thalut  memerintah   kami"  rr\erck:a,  beak:a;to..  "D.1a.

bukan    berasal    dari    suku    pemegang    kekuasaan    maupun
kenabian".Nabiitumenjawab:I,iJ:::+,:;\jj;±ag;a:£l£Z;{'S{S\5

;jij  }jj "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi
rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas  dan tubuh yang

Perkasawls6.

5623.    AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami,  dari  Juwaibir,  dari  Adh-Dhahhck tentang  firman
Allali: &±J' -j¢ ;faj` ££:: j5 'at S£ ''Iva6!. "ereka me#grfafan
kepada mereha:  "Sesungguhnya Allah telah menganghat Thalut

755    As_Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ Ma#tswr (1/755) dan dinisbatkan kepada Abd bin

Humaid dari Qatadah.
756    Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/356).
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me#/.czc7z. rcz/.czmw ''.  Bani Israil memiliki dua suku:  suku pemegang

kenabian dan suku pemegang kekuasaan. 0leh karena itu:   i~Jlj
\=3S lrilJi\ 'ti 'b§± '8} "Mereka menjawab:  "Bagaimana Thalut
memerz."fczfo  kczmz.'', mereka berkata:  "Bagaimana bisa ia menjadi

raja  kami  sedangkan  dia bukan  dari  suku  pemegang  kenabian
dan kekuasaan!"  i+.i j, 'iJ::i ,:5\jj i±a9; a:=l::;i `a{  S\£ j6cj
;jis "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu
dan   menganugerahinya   ilmu   yang   luas    dan    tubuh   yang

perkasa".  Allah  memberikan  pemerintahan  kepada  siapa  yang
dikehendaki-Nya.  Dan  Allah  Maha  Luas  pemberian-Nya  lagi
Maha Mengetahuinns] .

5624. Diceritakan kepadaku dari Husain bin AI Faraj, ia berkata: Aku
mendengar   Abu   Mu'adz   mengatakan:   Ubaid   bin   Sulaiman
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Aku  mendengar  Adh-
Dhahhak bin Muzahim berkata tentang firman Allah:   'al' 6jc5 6i
\i3S    3Itii\   "Bagaimana  Thalut  memerintah  kami",  \a.in  la.
menceritakan seperti di atas.758

5625.  Diceritakan  kepadaku  dari  Ammar  bin  AI  Hasan,  ia  berkata:
Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami,  dari  bapaknya,  dari
Ar-Rabi',  ia  berkata:  Ketika  Bani  Israil  berkata  kepada  Nabi
mereka:  "Mintalah  kepeda  Tuhanmu  untuk  mewajibkan  kami
berperang!",  maka  Nabi  tersebut  berkata  kepada  mereka:     Ji
'J)SS ';±S£ :±± i)., ;±}f=f "Mungkin sekali jika karm nanti

diwajibhan  berperang,  hamu  tidak  akan  berperang".  (Qs.  A;i
Baqarah [2] : 246),  Kata Ar-Rabi': 1alu Allah mengangkat Thalut
sebagai  raja.  Ar-Rabi'  berkata:  Bani  Israil  memiliki  dua  suku:
satu  suku  pemegang  kenabian  dan  satu  lagi  suku  pemegang
kekuasaan.     Sedangkan    Thalut    bukanlah    suku    pemegang

757    As-Suyuthi  da|am Ad-Dwrr 4/ Mcz#ts"r  (I/749)  dan  Syaukani  dalam FaJA  A/

gndz.r (1/266) keduanya dengan redaksi yang sama.758    Lihat footnote sebelumnya.
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kenabian  maupun  kekuasaan.  Ketika  Thalut  diangkat  menjadi
raja, mereka kaget sehingga mengingkarinya,  lalu mengatakan:

J~t3.i CL; €±= £3. P'j il,  g\i:i.t> £i 6ij \=j£ ±Ji:jl 'al' £# 6i
"Bagaimana   Thalut   memerintah   kami,   padahal   kami   lebih

berhak    mengendalikan    pemerintahan    daripadanya    sedang
diapun  tidak  diberi   kehayaan  yang   cuhap  banyak"   mereha
berkata:  "Bagaimana  ia  bisa  menjadi  raja,  sedangkan  ia  tidak
berasal dari suku pemegang kenabian maupun kekuasaan! ". Lalu
Nabi  mereka menjawab: F±Sf   i:£li2;i  'fi{  S!   ''Ses#Jtggchnya
Allah telah memilihnya tt;enj adi rajamu.wl59

5626.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     pamanku
menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    bapakku   menceritakan
kepadaku,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas,  ia berkata:  Adapun

penyebutan Thalut ketika mereka berkata: \=+£ ±Jl:jl 'al' 3g; 6i
J~°.( <;; €±£  £j;. iJ'j  ii,   gb.t =i Sis  ''Bagrz.ma#a rJzo/%f
memerintah  hami,  padahal  kami  lebih  berhak  mengendalikan

pemerintahan daripadanya sedang diapun tidck diberi kekayaan
)/a#g  cw4wp  ba#)/czk'',  mereka  tidak  mengatakan  itu  melainkan
pada   Bani   Israil   terdapat   dua   suku;   salali   satunya   adalah
pemegang  kenabian,   dan   satunya   lagi  pemegang  kekuasaan.
Tidak  ada  satu  Nabi  pun  diutus  kecuali  dari  suku  pemegang
kenabian,  dan  tidak  ada  yang  menjadi  penguasa  kecuali  dari
suku pemegang kekuasaan.  Ia mengangkat Thalut menjadi raja
sedangkan  dia  bukan  berasal  dari  salah  satu  suku  tersebut.  Ia
dipilih  di  antara  mereka  dan' dianugerchi  ilmu  yang  luas  dan
tubuh yang perkasa. 0leh karena itulah mereka berkata:   3g; 6i
'33^,  ±ri;S\> '3;1} ':$3 \=3S JLur\ 'ti  "Bagaimana Thalut memerintah

hami, padahal ka:mi lebih berhak mengendalikan pemerintahan
dorzpczdr#);a"  dan   ia  juga  bukan   dari   salah   satu   suku   itu.

759    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/465).
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Kemudian   Nabi   mereka   berkata:     i±=S£       1Lfl;2;i     'fit  S!
"Sesungguhnya    Allah    telah    memilihnya    menjadi    rajamu"

sam:pall..  'r,±4 S€j3 'ifli.':Pan Allah Maha Luas pemberian-Nya
lagi Maha MenJ6tahui"`6° .

5627.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,   dari   Ibnu   Juraij,   ia  berkata:   Ibnu   Abbas  berkata
tentang  firman  Allah: ~dj:  }jSf  J3   J!gj:i -i;S  be  SiT  j£ ;i:  ff
"Apahah kamu tidak memperhatihan pemuka-pemuka Bani Israil

seswc7czfe  IVczbz.  A4wscz"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  246),  hal  ini  terjadi

ketika Taurat telah diangkat dan orang-orang yang beriman telah
diusir.  Yaitu  saat  orang-orang kuat  telah  mengusir mereka dari
kampung  dan  anak-anak  mereka:   5\=;i-i  ft±£ [3'  \iLr  ''A4¢ka
tatkala perang itu diwajibkan atas mereka" (Qs. AI Baiqurth r2|..
246) -ini teriadi ketika mereka didatangi peti itu-. Ibnu Abbas, ia
berkata: Bani Israil memiliki dua suku: suku pemegang kenabian
dan  suku  pemegang  kekuasaan.   Tidak  ada  seorang  raja  pun
kecuali  berasal  dari  suku  pemegang  kekuasaan,  dan  tidak  ada
seorang Nabi kecuali berasal dari suku pemegang kenabian. Lalu
N£,b]£?{e±a{b£.¥a±5e#,{¥@,e:efo#fa{iNi:'zie'#:A:;

mengatakan    kepada    mereha:     "Sesungguhnya    Allah    telah
mengangkat    Thalut    menjadi    rajamu".    Mereka    menjawab:
"Bagaimana   Thalut   memerintah   kami,   padahal   kami   lebih

berhak  mengendalikan   pemerintahan   daripadanya"   dim  dill
bukan berasal dari dua suku itu, bukan suku pemegang kenabian
maupun kekuasaan!"   j=S£  1Lil£2;i  'fit   S! j6  ''Sesw#ggrw%77);fl
Allah telah memilihnyri menjadi rajamu.wl6\

760     Ibid.

76'    As-Suyuthi  dalam Ad-D#rr A/  A4¢#fswr  (1/749,  750)  dan  dinisbatkan  kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.
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Dikatakan:  Arti  kekuasaan  di  sini  adalah:  memimpin  tentara,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5628.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata:  i3 'fi{ 3!

try ij¢ ;±i  £:;. "Sesungguhnya Allah telah mengangkat
77zcz/w/    me#/.czcJz.    rcz/.czmw"    ia    berkata:     itu    adalah    pimpinan

tentara762.

5629.  Muhammad bin  Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim   menceritakan   kepada   kami,   dari   Isa,   dari   Ibnu   Abi
Nujaih,    dari    Mujahid,    sama    seperti    itu.    Akan    tetapi    ia
mengatakarmya dengan: Ia adalah seorang pimpinan tentara763.

£

Abu  Ja'far  berkata:  Kami  telah jelaskan  arti  i3`    dan  arti
tJll`764 sebe|umnya, jadi tidak perlu disebutkan lagi di Sini.

Penakwi]an  firman  Allah:   iJ::SJ.:;lj5 f=g;1Lzl;:;{'d{ SLj6

;Sk:J}S|7 (Sesungguhnya  Allah  telah  memilihnya  menjadi
rajamu  dan  menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan  tubuh  yang

perkasa)

Abu  Ja'far  berkata:  Yang  dimaksud  Allah  dengan  fiman-
NIyai..    .i=fs'3:1l:;f^'al) '51..  "Sesungguhnya   Allah   telah   memilihnya
menjadi  rajamu  dan  menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan  tubuh

};cz#g perkczs¢ " bahwa Nabi mereka Syamuel berkata kepada mereka:
Sesungguhnya   Allah   telah   memilihnya   atas   kalian.   Sebagaimana
dijelaskan dalam riwayat berikut:

:::   #:UuaifgfdHa:atrmmTdaa:Sa]:(i:]fs2£ :i./464).
764    Lihat penafsiran kata ®i dalam penafsiran ayat 223  dari surah ini.  Dan makna

tlll`  dalam  penafsiran  firman  Allah:  d.ul`  ij+.  diu  dari  surah  AI  Fatihah,  dan

penafsiran ayat 107 dari surah AI Baqarah.
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5630.  Muhammad  bin  Sa'd  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     pamanku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    bapakku   menceritakan
kepadaku,  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas:   iLfl;2;i maksudnya:
memilihnya765.

5631.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia    berkata:    Ishaq
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Zuhair  menceritakan
kepadaku, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak:  i±S; i:£l£2;i `fit S!
"Sesungguhnya   Allah   telah   memilihnya   menjadi   rajamu"   ia.

berkata: maksudnya adalah memilihnya untuk ka|ian766.

5632.    Yunus    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Ibnu    Wahb
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Zaid berkata:  'fit  3!
•i=fs  '3:il:;1^  "Sesungguhnya A.Il,?h telah memilihnya menjadi

rcz/.omw '' maksudnya: memi|ihnya767.

Adapun  firman  Allah:  ieJ.iJ   jTj-i   j~   iJ£:5J   ,:5\jj  ''Dcz#
menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan  tubuh  yang  perkasa"
maksudnya:  sesungguhnya Allah menganugerahinya ilmu  yang
luas  dan  tubuh  yang perkasa,  dan memberinya  ilmu  lebih  dari
orang-orang yang Dia ajak bicara pada waktu itu. Hal ini karena
Allah memberikan wahyu kepadanya. Sedangkan dari sisi tubuh,
sesungguhnya  Allah  melebihkan  tingginya  dibandingkan  yang
lain. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

5633.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Isma'il bin Abdul Karim
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abdushshamad   bin
Ma'qil  menceritakan  kepadaku,  dari  Wahb  bin  Munabbih,  ia
berkata: ketika Bani Israil berkata: S;:i #j \=±: ±J[ijl 'al' 6g; 6i

765    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/465).
766    Tidak  kami  temukan  a/Ear  ini  dinisbatkan  kepada  Adh-Dhahhak,  dan  lihat

dardm Toysir Ibnu Hayyan (2157 i).
767    Mawardi da|amA#-IVw4¢f wo A/ U);w# (1/315).

----- i
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g.;;;\i#Bg*;£„tas!rJfo6ac;~„?":;3egafofk3;£`,jp:'d#:`:
kami  lebih  berhak  mengendalihan  pemerintahan  daripadanya
sedang diapun tidak diberi kehayaan yang cuhap banyak"  Nabi

(mereha)    berkata:    "Sesungguhnya    Allah    telah    memilihnya
menjadi  rajamu  dan  menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan
/wbwfo    }Jcz7tg    perkascz",     Wahab     berkata:     1alu     Bani     lsrail

berkumpul,  temyata Thalut  lebih  tinggi  dari  mereka mulai  dari

Pundak sampai keatas768.

As-Suddi    mengatakan:    Nabi    itu   membawa   tongkat   untuk
dijadikan ukuran orang yang akan diangkat menjadi raja mereka.
`Ia ra-1u mengatakan:  "Orang itu tingginya sepanjang tongkat ini".
kemuadian  mereka mengukur tubuh  mereka.  Akan  tetapi  tidak
ada yang menyamai panj ang tongkat tersebut. Kemudian mereka
mengukur Thalut, dan temyata sama panjangnya.

5634.   Musa  menceritakan   seperti   itu  kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ashbat  menceritakan
kepada kami, dari As.Suddi769.

Sebagian mufassir mengatckan:  maksudnya,  Allah memilihnya
untuk     kalian     dan     dan     menganugerahinya    ulisamping
memilihnya-    keluasan    ilmu    dan    tubuh    yang    perkasa,
maksudnynya   adalah:   disamping   dipilih,   ia   juga   diberikan
keluasan   ilmu   dan   tubuh   yang   perkasa.   Demikian   seperti
disebutkan dalarn riwayat berikut:

5635.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahb
memberitahukan    kepada    kani,     ia    berkata:     Ibnu     Zaid
mengatakan:  nd.tj i+.i j, iJ£:€ .:;\jj i=jf i±£li2i 'fi{  S\g

768    |bnu Hayyan dalam Tafsir (2/576).
769    Tidak kami temukan atsar ini dengan redaksinya kecuali dalam ra!rl.kA  77Iclbar!.

(1/276) dan lihat Tafsir Abu Hayyan (2/576).
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"Sesungguhnya  Allah  telah  memilihnya  menjadi  rajamu  dan

menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan  tubuh  yang  perhasa"
Setelah itu770.

Penakwilan firman AIlah:  &5 'd{j Eit±J i ,i£=E j3. 'd{j
»2|f±   (Allah   memberikan   pemerintahan   kepada   siapa   yang

dikel.endaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Mal.a
Mengetahui)

Abu  Ja'far  berkata:  Maksud  Allah  dengan  firman-Nya  ini
adalah:  kekuasaan  hanya  milik  Allah  dan  dalam  kekuasan-Nya,  dan
Allah      lah      yang     memberikarmya.      Allah     berfirman:      Allah
memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan dianugerahkan
kepadanya,  dan  mengistimewakannya  dan  menahannya pada hamba

yang  Dia  cintai.  Allah  berfirman:   wahai  para  pemuka  Bani  Israil
janganlah  kalian  mengingkari  pengangkatan   Allah  kepada  Thalut
sebagai  raja kalian meskipun dia bukan berasal dari  suku pemegang
kekuasaan.  Karena  sesungguhnya  kekuasaan  bukanlah  warisan  dari
orang tua atau leluhur, akan tetapi kekuasaan itu ada pada Allah. Allah
memberikan   kekuasaan   tersebut   kepada   mahkhluk-Nya   yang   dia
kehendaki. Janganlah kalian memilah-milah dalam sesuatu yang telah
ditetapkan oleh Allah.

Sama seperti yang kami katakan adalah pendapat sekelompok
ahli tafsir, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5636.  Ibnu  Humaid menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Ishaq menceritakan
kepada  kepadaku,   ia  berkata:   sebagian   ulama   menceritakan
kepadaku, dari Wahab bin Munabbih: C£~es: - ,i=j: jj;. 'jij
»r}f±  {j3 'ifNi "Allah memberikan pemerintahan kepada siapa

770    Mawardi  dalam A#-IVw4czf wa!  A/  U);w7z  (1/315)  dan Abu  Hayyan  dalam Tafsir

(2lsJ6).

----------------------             (
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yang  dikehendaki-Nya.  Dan  Allah  Maha  Luas  pemberian-Nya
/czgi.    Mofra    Me„gefclfr%j."    kekuasaan    ada    pada    Allah    dan
memberikarmya sesuai kehendak-Nya, kalian tidak memiliki hak
untuk memi|ih771.

5637.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Hajjaj  menceritakan
kepadaku,    ia    berkata:    Ibnu    Juraij    mengatakan:    Mujahid
mengatakan: ,1£E  maksudnya: kekuasannya772.

5638.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim   menceritakan  kepada  kami,   dari   Isa,   dari   Ibnu   Abi
Nujaih,  dari  Mujahid:     [£~ts.   J   ,1£ajf   j3:;:    'jij  ''A//aft
memberihan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya"
maksudnya: kekuasaan_Nya773.

Adapun firman Allah:  Z±±  aj  'a`5  "Dare zl//aft A4afoa I,was

pemberian-Nya   lagi   Maha   rdengetahui"   mck!sndnya:.   A;Ilah
Maha  Luas  karunia-Nya,   Dia   akan  memterikannya  kepada
hamba yang disukai-Nya,  dan melebihkarmya pada orang yang
dia   kehendaki,   dan   Mcha   Mengetchui   orang   yang   berhak
mendapatkan   kekuasaan   dan   anugerah   yang   diberikan-Nya.
Allah memberikan anugerali itu karena Dia mengetahuinya. Dan
ketika    Allah    memberikarmya    maka    itu    disiapkan    untuk
memperbaiki keadaan atau untuk bisa dimanfaatkan.

©©©

77t    Tidak kami temukan otsar ini dalam referensi kami,  dan lihat dalam j4#-M/ha/

w A/ Uyw# (1/315).
772    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/467).
773    Mujahid dalam Tafsir (hal 242).

]--.---...---.---.-------------.-
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+3`±,:;i=iti±,.tL®iz3edi±\:3t#j#jifj
j\:jJjij\=`r\===Ai¥ji=;jcJ3j:i-i,
ji;3Te!;±J€'i±S'€il,\sj,5£c'iap.T'&3±ju.;±±

T.i^  - dr,i£
"Dan Nabi mere:ha mengatahan kepeda mercka=

"Sesungguhaya tandr ia ckan meniedi raja, ialch
kembciljnya Tcibwt kepadamw, dt dcilannyci terdcif]at
ketenangan dart Tt4hatrmtt dan sisci dcwi Peninggalan

kelwarga Musa dan kelwcnga Harun; Tabwt ito dtbawa oleh
mcilciikat. Seswnggrhnya pndci yang demikian itw terdcipcit

tanda bcigjmw, jika lcanw orang yang berinan".

(Qs. AI Baqarah [2]: 248)

Penakwilan  rlrman  Allah:   oiz¢r i±`: 6L+±=g;{j jlfj
±S.^SA';2=Sk.  (Dan  Nabi  mereka  mengatakan  keiad;  mereka:
"Sesungguhnya  tanda  ia  akan   menjadi  raja,  ialah   kembalinya

Tabut kepadamu)

Abu  Ja'far  berkata:  Berita  yang  datang  dari  Allah  tentang
Nabi-Nya  yang  Dia  ceritakan  ini  adalah  bukti  bahwasanya  pemuka
Bani    Israil    yang    menjadi    tujuan    firman    ini    tidak    mengakui
diangkatnya   Thalut   sebagai   raja   mereka.   Ketika   Nabi   mereka
memberitahukan     hal     itu     kepada     mereka     dan     mengenalkan
kelebihannya  yang  diberikan  oleh  Allah,  mereka  malah  meminta
kepada Nabi mereka sebuah bukti kebenaran yang perkataan Nabi itu.

Maka Penakwilan perkataan tersebut, jika kondisinya  seperti

----- i
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yang kami sebutkan:  i+± aj 'a`5 C£~6'. i ,1£ajf j3;. 'dfj  ''A//clfr
memberihan pemerintahan kJpada siapa yang dikehendaki-Nya.  Dan
Allah  Maha  Luas  pemberian-Nya  lagi  Maha  Mengetahui"  (Qs.  AI
Baqarah  [2]:  247)  1alu mereka berkata kepadanya:  "Apakah buktinya

jika  engkau  memang  termasuk  orang-orang  yang jujur!",  1alu  Nabi
mereka mengatakan kepada mereka: ijtiJf i±±,.tJ oi z+±ii 'i±\: 6!
"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja,  ialah kembalinya  Tabut

kepadamu" .

Kisah ini, meskipun berita ini dari Allah, tentang pemuka Bani
Israil dan Nabi mereka, dan permintaan yang datang dari diri mereka
sendiri agar ia memohon kepada Allah untuk mengangkat seorang raja
untuk  mereka  supaya  mereka  bisa  belperang  bersamanya  di  jalan
Allah.   Juga  sebagai  berita  pendustaan  mereka  pada  Nabi  mereka
setelah   mereka   tahu   akan   kenabiamya,   dan   pelanggaran  mereka
terhadap  janji  untuk  berjihad  yang  mereka  buat  kepada  Allah  dan
Rasul-Nya  dengan  cara  berpaling  dari  peperangan  ketika  mereka
diminta  untuk  ikut  berperang,  dan  kemenangan  yang  Allah  berikan
kepada   kelompok   kecil   dari   mereka   yang   ikut   berperang   serta
membuat malu kelompok yang banyck yang tidck ikut berperang.

Itu  semua  adalah  sebuah pendidikan bagi  suku mereka  yang
ada di  tengah-tengah Madinah,  yaitu orang Yahudi Bani Nadhir dan
Bani  Quraizah.  Sesungguhnya  mereka  sama  saja  dengan  pendahulu
mereka dalam mendustakan perintah dan larangan Nabi Muhammad,
sedangkan mereka mengetahui kejujuran,  dan mengetahui kebenaran
kenabiarmya.     Sebelum    diutusnya    Rasulullah    mereka    meminta

pertolongan kepada  Allah  agar  diutus  seorang Nabi  untuk  melawan
musuh  mereka.  Dahulu,  pendahulu  mereka juga  mendustakan  Nabi
Syamuel   bin   Bali   sedangkan   mereka   mengetchui   kejujuran   dan
kebenaran  kenabiamya,   serta  keengganan  mereka  untuk  beljuang
bersama  Thalut  ketika  Allah  mengangkatnya  menjadi  raja  mereka

padahal  sebelumnya  mereka  meminta  kepada Nabi  mereka,  denganD-------
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inisiatif mereka sendiri, untuk memohon kepada Allah agar mengutus
seorang  raja  untuk  mereka  sehingga  mereka  berperang  bersamanya
melawan  musuh mereka  di jalan  Allah,  padahal  Syamuel  setelah  itu
mempertanyakan kebenaran perkataan mereka.

Ayat   ini  juga   merupakan   sebuah   ajakan   kepada   sahabat-
sahabat Rasulullah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk
berjihad di jalan Allah dan  sebuah peringatan jangan  sampai mereka
tidak mau berperang dan meninggalkan Nabi ketika beriumpa dengan
musuh  dan  melawan  orang  kafir  seperti  halnya  para  pemuka  Bani
Israil ketika mereka tidak mau berperang bersama Thalut raja mereka
ketika  ia  berperang  melawan  Jalut  musuh  Allah,  dan  mereka  lebih
mendahulukan    kenyamanan    dan    keenakan    dibanding    panasnya
beljihad di jalan Allah.

Thalut  meminta  mereka  untuk  memerangi  orang  kafir,  dan
meninggalkan rasa takut untuk memerangi- mereka meskipun jumlah
mereka  sedikit  dan  musuh  mereka  banyak  serta  kuat  pasukannya,
d:.g2,:]g,dap5|#;3L~fa+±+£3i=+;#f,'::rig..oi£;g€a#{"€;:`::„6,
bahwa  mereka  akan  menemui  Allah,  ia  berkata:   "Berapa  banyak
terjadi  golongan  yang  sedikit  dapat  mengalahhan  golongan  yang
banyak dengan i,zin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar"

(Qs. AI Baqarah [2]: 249) dan ayat ini juga sebagi pemberitahuan dari
Allah  bahwasanya  kemenangan  dan  kekalahan,  dan  kebaikan  dan
keburukan ada dalam kekuasaan Allah.

Adapun yang dimaksud dengan firman Allah:  i{f} ;{j jlfj
"Dan   Nabi   mereha   mengatahan   kepada   mereka"   ya;in  ke:paiha

sekumpulan  orang-orang  dari  Bani  Israil  yang  mengatakan  kepada
Nabi mereka:,fit +<£  i  i;±i? \aJ'  a' i:St   ''4»ghaf/CZA wMf"A Azzmz.

£e,%;:.g(aa:.:fTPBa::arfaahm:26]:rz£:;,":efdi6g:Wanafrf]Pim£'i"Na;:y#?`.£:£'q¢"i
"Sesungguhnya  tanda  ia  ahan  menjadi  raja"  afljlnya;.  sesNIrrgg)innyal

-i
D
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tanda  kekuasaan  Thalut  yang  kalian  minta  sebagai  bukti  kebenaran

perkataanku:  "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut  sebagai
raja  kalian,  meskipun  dia  bukan  berasal  dari  keturunan  pemegang
kekuasaan, ;±;j cj '±=f= ,t+, ijaf ;±=±,.t: iii ''Ja/ofr kem6a/I.nya
Tabut  kepadamu,  di  dalamnya  terdapat  ketenangan  dart  Tuhanmu"
itulah  peti  yang  dahulu jika  Bani  Israil  menjumpai  musuh  mereka,
mereka keluarkan dan berperang bersamanya, sehingga tidak satu pun
musuh   yang   bisa   melawan   dan   mengalahkan   mereka.   Sehingga
mereka  menyia-nyiakan  perintah  Allah  dan  banyak  melawan  Nabi-
Nabi      mereka,      1alu      Allah      mengambil      peti      tersebut      dan
mengembalikannya  lagi  pada  mereka,  sampai  Allah  mengambilnya
dari   mereka   lalu   tidak   akan   dikembalikan   pada   mereka   selama-
1amanya.

Para  ahli  tckwil  berbeda  pendapat  tentang  sebab  datangnya

peti   yang   Allah  jadikan  kedatangannya   debagai   bukti   kebenaran
perkataan Nabi mereka  Syamuel:  &±;'  LIJ6  ;±j'  £=:+  is  'fi{  :i
"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu" (Qs.

AI  Baqarah  [2]:  247)  apakah  dahulu peti  tersebut  telah  diambil  dari
mereka  sebelum  itu  lalu  dikembalikan  kepada  mereka  ketika  peti
tersebut  datang  sebagai  bukti  kekuasaan  Thalut,  ataukah  memang
tidak   diambil   dari   mereka,   akan   tetapi   Allah   lah   yang   mulai
memberikarmya kepada mereka? Sebagian ulalna berpendapat: bahkan

peti tersebut ada pada mereka sejak zaman Musa dan Harun di mama
mereka  saling  mewarisinya  sanpai  diambil  oleh  raja-raja kafir,  lalu
Allah  mengembalikamya  kepada  mereka  sebagai  tanda  kekuasaan
Thalut. Sebab peti tersebut dikembalikan kepada mereka sebagaimana

yang aku sebutkan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5639.  AI  Mutsanna  menceritakan  demikian  kepadaku,  ia  berkata:
Ishaq menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Isma'il bin Abdul
Karim menceritakan kepada kani, ia berkata: Abdul Shamad bin
Ma'qil menceritalkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Wahb

F---------
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bin    Munabbih    mengatakan:    'Ili    yang   mengasuh    Syamuel
mempunyai dua anak laki-laki yang masih muda, mereka berdua
telah membuat  sesuatu  yang baru  dalam  masalah  kurban  yang
tidak semestinya.

Di  dalam  campuran  kurban  yang  mereka pakai  ada  dua  tusuk
sate,  apa yang mereka keluarkan itu adalah kepunyaan pendeta

yang    mengaduknya,    1alu    kedua    anaknya    menjadikarmya
beberapa tusuk. Ketika perempuan datang untuk shalat di rumah
ibadah, mereka berdua menarik-narik perempuan-perempuan itu.

Ketika Asymuel tidur di dekat rumah tempat 'Ili tidur, tiba-tiba
ia mendengar  suara berkata:  "Wahai  Asymuel! "  Lalu  Asymuel
melompat   menuju    'Ili    dan   berkata:    "Ya,    kenapa    engkau
memanggilku?"    Lalu    'Ili    menjawab:     "Tidck,    kembalilch.
Lanjutkan  tidurmu".   Kemudian   ia  kembali   dan  melanjutkan
tidumya.    Lalu   ia   mendengar   suara   lagi   berkata:    "Wahai
Asymuel-!"  Lalu ia melompat lagi menuju 'Ili  dan berkata:  "Ya,
kenapa engkau memanggilku?"  Lalu 'Ili menjawab:  "Aku tidak
memanggilmu,  kembalilch  dan  lanjutkan tidumu!  jika  engkau
mendengar   sesuatu   maka   katakanlah:   ya!   Dan   tetaplch   di
tempatmu perintahkan saja, aku akan laksanakan".

Lalu ia kembali dan melanjutkan tidumya, kemudian mendengar
lagi   suara   memanggil:    "Wahai   Asymuel!".    Lalu   Asymuel
menjawab:   "Ya,  ini  cku,  perintahkan  saja  niscaya  aku  clan
laksanakan!''.  Suara  itu  menjawab:  "Pergilah  kepada  'Ili!,  dan
katakan kepadanya:  cintanya kepada anak membuatnya enggan
melarang anaknya melckukan sesuatu yang tidck layak di tempat
suciku  dan  qurbanku,  dan  keduanya  bermaksiat  padaku,  aku

pasti akan mencabut pangkat kependetaan darinya dan analmya,
dan niscaya aku binasakan dia beserta kedua anaknya!"  Ketika

pagi,      'Ili      bertanya      kepada      Asymuel,      Asymuel      1alu
memberitahukannya sehingga 'Ili menj adi sangat takut.

--------------------------                                (
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Kemudian  musuh  mereka  di  sekeliling  kampung  mereka  mau
menyerang.  "Ili kemudian memerintahkan kedua anaknya untuk
berperang   melawan   musuh   tersebut.   Mereka   berdua   keluar
bersama peti yang berisi dua lembaran dan tongkat Musa supaya
mereka  menang.  Ketika  mereka  dan  musuh  mereka  telah  siap
untuk  berperang,   'Ili   mulai   menduga-duga  bagaimana  berita
mereka.  Ketika  ia  sedang  duduk  di  kursinya  tiba-tiba  datang
seseorang    memberitakannya    bahwa    kedua    anaknya    telah
terbunuh   dan   mereka   telah   kalah.   Lalu   "Ili   berkata:   "Lalu
bagaimana petinya?".  Orang itu menjawab:  "Dibawa pergi  oleh
musuh". Wahb bin Munabbih berkata:  "Ili lalu histeris dan jatuh
tersungkur dari kursinya, kemudian mati.

Orang-orang  yang  merampas  peti  itu  pergi  membawanya  dan
meletakannya di rumah ibadah mereka. Didalamnya ada berhala-
berhala milik mereka. Lalu mereka meletakkan peti itu di bawah
berhala. Tetapi di keesokan harinya berhala berada di bawahnya
dan  peti   itu  justru   ada  di   atasnya.   Lalu  mereka  mengambil
berhala  tersebut  dan  meletakanya  di  atas  peti  itu  dan  mereka
tancapkan kedua kaki berhala kedalam peti.  Keesokan harinya,
temyata kedua tangan dan kaki berhala tersebut telah terputus,
dan  tersungkur  di  bawah  peti.   Lalu  satu  sama  lain  berkata:
"Kalian  telah  mengetahui  bahwa  tidak  ada  sesuatupun  yang

dapat berdiri di atas Tuhan Bani Israil. Keluarkanlah peti itu dari
rumah ibadah kalian ! " .

Lalu mereka mengeluarkan peti  itu dan meletckannya di pojok
kampung mereka. Kemudian penduduk pojok kampung tersebut
mulai merasckan sakit pada leher mereka.  Lalu mereka berkata:
"Apa ini?"  Kemudian seorang budak perempuan hasil tawanan

dari  Bani  Israil berkata kepada mereka:  "Sesungguhnya kalian
akan senantiasa menjumpai  apa yang tidck kalian sukai  selama

peti itu ada pada kalian, keluarkanlah dari kampung kalian!" 1alu
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mereka   berkata:   "Engkau   berdusta!".   Budak   perempuan   itu
berkata:  "Tandanya  adalah  kalian  mendatangkan  dua  ekor  sapi
betina  yang  mempunyai  anak  dan  tidak  pemah  diletakan  kayu
tengkuk  pada  kedua  sapi  tersebut.   Lalu  letakanlah  anak  sapi
dibelakang kedua sapi tersebut, dan letakanlah peti tersebut pada
anak  sapi  tadi  dan  giringlah  kedua  sapi  itu  dan  tahanlah  anak
kedua sapi itu sesungguhnya keduanya akan tunduk untuk pergi.
Jika kedua sapi itu telah keluar dari kampung kalian, dan sampai
di  dekat  kampung  Bani  Israil,  mereka  akan  memecahkan  kayu
tengkuk mereka dan kembali pada anak mereka".

Mereka meletakannya di puing=puing hasil panenan Bani  Israil.
Lalu  Bani  Israil  mendekatinya.  Akan  tetapi  tidak  seorangpun

yang   mendekatinya   melainkan   pasti   akan   mati.   Lalu   Nabi
mereka     Syamuel     berkata     kepada     mereka:     "Minggirlah!
Barangsiapa   yang   merasa   kuat   silahkan   mendekat".   Maka
mereka semua menyingkir dan tidak ada yang berani mendekat
kecuali dua orang laki-1aki dari Bani lsrail yang diizinkan untuk
membawanya ke rumah ibu mereka, seorang janda. Peti tersebut
terus berada dalam rumah mereka sampai Thalut menjadi raja,
kemudian keadaan Bani Israil membaik bersama Syamue|774.

5640.  Ibnu  Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata:  sebagian
ulama  menceritakan  kepadcku,  dari  Wahb  bin  Munabbih,  ia
berkata:   Syamuel  berkata  kepada  Bani   Israil  ketika  merekam#?,tjck£.t`¥±E|#-#€,i£#ti#'#>ifj3j|
"Bagaimana   Thalut   memerintah   kami,   padahal   kami   lebih

berhak    mengendalikan    pemerintahan    daripadanya    sedang
diapun   tidak   diberi   kekayaan   yang   culoup   banyak"    Nabi

774    Tidak  kami  temukan  arfsczr  ini  dalam  referensi  kami  kecuali   dalam   rczrz.kfe

Thabari(\12:]7-2:]9).------  +
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(mereka)    berkata:    "Sesungguhnya    Allah    telah    memilihnya
menjadi  rajamu  dan  menganugerahinya  ilmu  yang  luas  dan
/%Z)wfo  )/cz#g  perfaczsa''.   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   247)   dan   tanda

kekuasaannya adalah:  "Tanda diangkatnya dia menjadi raja oleh
Allah   adalah   datangnya   peti   itu   pada   kalian   yang   akan
mengembalikan ketenangan dan sisa peninggalan keluarga Musa
dan  Harun  pada  kalian.   Itulali  peti   yang  kalian  pakai  untuk
mengalahkan    musuh     yang    kalian    temui!"     Mereka    lalu
mengatakan:  "Jika peti itu telah datang maka kami pasti rela dan
menerima".   Orang-orang  yang  mengambil  peti   itu  berada  di
bawah  gunung.  Gunung Iliya,  letaknya berada di  antara tempat
mereka dan Mesir. Mereka penyembah berhala.

Salah seorang dari mereka bemama Jalut, seorang yang bertubuh

perkasa dan bertenaga kuat dan hebat berperang.  Kehebatarmya
terkenal di kalangan orang banyak.  Ketika peti itu dirampas, ia
ditaruh di salah satu kampung palestina bemama Azdud. Mereka
meletakannya   di   gereja  yang  berisi   berhala-berhala  mereka.
Ketika ada perintah Nabi  sebab janji  kepada Bani  Israil bahwa

peti  itu  clan  datang  kepada  mereka,  berhala-berhala  di  dalam
gereja tersebut menjadi teriungkal.  Lalu Allah mengutus seekor
tikus   pada   penduduk   kampung   itu.    Tikus    itu   kemudian
menggigit seseorang hingga esok paginya ia telah diketemukan
dalam keadaan tidak bemyawa, dimckan isi perutnya dari bagian
dubumya.

Mereka   mengatakan:   "Tahukah   kalian   bchwa   kalian   telah
ditimpa musibah yang belum pemah menimpa bangsa manapun,
dan kita tidak mengetahuinya kecuali  setelah peti  itu ada pada
kita, disamping kalian telah melihat berhala-berhala kalian setiap

pagi teljungkal, suatu hal yang belum pemah teljadi sampai peti
itu bersananya, keluarkanlah peti itu dari kalian!". Lalu mereka
meminta  seekor  anak  sapi.  Lalu  peti  itu  diikatkan  di  atasnya.
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Kemudian  mereka  mengikat  anak  sapi   itu  dengan  dua  ekor
lembu jantan lalu memukul punggungnya.

Setelah itu keluarlah beberapa malaikat menggiring lembu tadi.
Mereka  takut  melihat  peti  itu  di  atas  seekor  anak  sapi  yang
ditarik dua ekor lembu. Lembu itu kemudian berhenti pada Bani
Israil.  Lalu  mereka  pun  takbir  dan  memuji  Allah  dan  mereka
menang  dalam  peperangan  mereka  dan  semua  bersatu  tunduk

Pada Tha|ut775.

5641.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  dari  Ibnu  Juraij,  ia berkata:  Ibnu  Abbas,  ia berkata:
ketika Nabi mereka mengatakan kepada mereka:  "Sesunguhnya
Allah telah memilih Thalut untuk kalian dan menganugerahinya
keluasan  ilmu  dan  tubuh  yang perkasa",  mereka  enggan  untuk
menyerahkan    kekuasaan   kepadanya,    hingga    Nabi    mereka
berkata:  ;±;i i£ '{=+€=a; ,t+, iLfl£)i i2±}T; cji z}gli 'i£\: 6\>
"Sesung±uhnya  tanda  ia  akan  menjadi  raja,  ialah  kembalinya

Tabut   kepadamu,    di   dalamnya   terdapat   ketenangan   dart
rwfea#mw'' Nabi mereka berkata:  "Apa pendapat kalian jika peti
itu  yang  mengandung  ketenangan  dan  peninggalan  keluarga
Musa  dan  keluarga  Harun  yang  dibawa  oleh  malaikat  datang
kepadakalian".

Ketika Musa melemparkan papan Taurat, papan tersebut itu lalu

pecah.   Kemudian   diangkat   ke   langit   dan   diturunkan   lagi.
Kemudian  dikumpulkan  yang  masih  tersisa  dan  diletakan  di
dalam    peti    itu.    Ibnu    Juraij    berkata:    Ya'la    bin    Muslim
memberitchukan kepadaku, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas:
hanya tersisa  seperenam  dari papan  itu.  Ia mengatakan:  balnwa

peti  itu  telah  dirampas  oleh  orang-orang  kuat.  Mereka  adalah

775    Tidak kami temukan otsar ini dalam referensi kami.

-------------------- (



Sural\ AI Baqarch

sekelompok  suku  kaum  'Ad  mereka  dulu  menetap  di  Ariha.
Malaikat lalu membawa peti itu menuju tempat antara langit dan
bumi.  Mereka  menjaga  peti  itu  sampai  mereka  berikan  pada
Thalut.   Ketika  mereka  melihat   hal   itu,   mereka  mengatakan:
"Ya! ",1alu mereka tunduk kepadanya dan menerimanya sebagai

raja mereka.

Ibnu Abbas berkata: Dahulu ketika terjadi peperangan, para Nabi
mereka  menyerahkan  peti  itu  di  hadapan  mereka  dan  berkata:
sesungguhnya Adam turun dari langit dengan menggunakan peti
dan   tiang   itu.   Ada  berita  sampai   kepadaku  bahwa  peti   dan
tongkat  Musa  itu  berada  di  danau  Thibriyah,  dan  akan  keluar
Sebelum hari kiamat776.

5642.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Shamad bin Ma'qil  memberitahukan kepada kami, bahwasanya
ia mendengar  Wahb  bin  Munabbih mengatakan:  Ketika  Baitul

¥as:;I:sg::huanngcudrakna:edrfat::ta#]£<aup€6suf;iba,gig;d;¥j
?G   aj,l®.   Lalu  Allah  mengembalikan  orang-orang  Bani  Israil
yang masih hidup (dari pengungsian mereka) di saat Armia telah
mati  selama  tujuh  puluh  tahun.  Lalu  Bani  Israil  membangun
Baitul Maqdis selama tiga puluh tahun hingga lengkaplah nasa
kematian Armia menjadi seratus tahun.

Kemudian  Allah  mengembalikan  rohnya  sedangkan  kota  itu
telah makmur seperti  sedia kala (seperti  sebelum dihancurkan).
Maka ketika Allah ingin mengembalikan peti itu kepada mereka,
Allah mewchyukan kepada salah seorang Nabi-Nya -bisa Danial
atau  bukan-:   "Jika  penyakit  kalian   ingin   dihapuskan,   maka
keluarkanlah peti  ini!".  Lalu mereka berkata:  "Apa buktinya?".

776    As_Suyuthi da|am4d-Dwrr A/ Ma#tswr (1/749, 750).

I--------------------------
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Ia  menjawab:  "Buktinya  adalah kalian mendatangkan  dua ekor
lembu yang sukar diurus dan belum pemah dipakai bekelja sama
sekali.  Jika  kedua  lembu  itu  melihat  peti  itu,  maka  keduanya
akan meletakan leher mereka pada kayu tengkuk agar bisa diikat

pada mereka.

Kemudian  ikatlah  peti  itu  pada  seekor  anak  sapi.  Dan  ikatlah
anak  sapi  itu pada dua  lembu  tadi.  Biarkanlah  mereka berjalan
sekehendak     Allah      akan     dikemanakan!".      Lalu     mereka
melakukarmya. Kemudian Allah mengutus empat malaikat untuk
menggiring kedua lembu  itu.  Kemudian kedua lembu  itu mulai
berjalan  dengan  cepat.  Ketika  sampai  di  ujung  Baitul  Maqdis
mereka   memecahkan   kayu   tengkuk   mereka   dan   memotong
talinya  lalu pergi.  Kemudian Nabi  Daud  dan  para pengikutnya
menemui  lembu tadi.  Ketika nabi  Daud melihat peti  itu  lalu  ia
menari-nari  kegirangan.   -kami  bertanya  kepada  Wahab;   apa

yang  dimaksud  dengan  dJ!  JJ*>?  ia  menjawab:  seperti  tarian.
Istrinya kemudian berkata kepadanya:  "Engkau  telch membuat
malu      sampai-sampai      orang      hampir      mencela      karena

perbuatanmu!".   Lalu   Daud   berkata:   "Apakah   engkau   ingin
melambatkanku dari berbuat ketaatan kepada Tuhanku?. Engkau
bukan lagi istriku sejak saat ini!". Ia lalu menceraikamya777.

Pendapat yang lain mengatckan: justru peti yang dijadikan oleh
Allah sebagai tanda kekuasaan Thalut itu berada di hutan. Musa
meninggalkarmya pada pembantunya, Yusya'.  Lalu dibawa oleh
malaikat    dan    diletakan    di    rumah    Thalut.    Ulama    yang
berpendapat    demikian    mendasarkan    pada    riwayat-riwayat
sebagai berikut :

5643.     Bisyr    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan kepada kami, katarmya: Sa'id menceritakan kepada

777    Abdurazzaq dalam Tafsir (1/358, 359).

__-----H
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kami,  dari  Qatadah  tentang  flrman  Allah:    i  a+±ji  i£\€   6!

F±=± b3, %=±= at, ±3\=li\ ';±=±* "Sesungguhnya tanda ia
ahan   menjadi   raja,   ialah   kembalinya   Tabut   kepadamu,   di
dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu" ±aL belkata:. MusaL
meninggalkan  peti  pada  pembantunya,  Yusya'  bin  Nun  yang
sedang   berada   di   hutan.    Disebutkan   kepada   kami   bahwa
malaikat membawanya dari hutan kemudian diletakan di rumah
Tha|ut778.

5644.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang
firman Allah:   ijlli ;±±±,.tJ .i a+gi:  'i±\:  6! "Sesw%ggchny¢
tanda ia ahan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu,
ia   berkata:    disebutkan   kepada   kami   bahwa   para   malaikat
membawanya dari hutan kemudian diletakan di rumah Tha|ut779.

Abu   Ja'far   berkata:   Pendapat   yang  paling  benar   adalah

pendapat  Ibnu  Abbas  dan  Wahb  bin  Munabbih.  Peti  itu  berada  di
tangan  musuh  Bani  Israil  yang  merampasnya  dari  tangan  mereka.
Dasar  pendapat  ini  karena  Allah  memberitahukan  kepada Nabi-Nya

padawaktuitufirman-NyakepadaBanilsrail:i2=i.tJcjiz;±i2i<\:6!
±3.)f:Ji\ "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya

rczbzt/  4epczc7czmw".   Sedangkan   ''a/I/'  dan   "/czm"  tidak  akan  masuk

kepada  I.sz.in  dalam  hal  seperti  ini  kecuali jika  z.s'z.in  itu  telah  dikenal
oleh orang yang diajak berbicara.  Jadi  yang memberi  tahu dan yang
diberi   tahu   sudah   sama-sama   mengenalnya.    Dengan   ini   maka
diketahui     maksud     firman     Allah     ini:      "Sesungguhnya     bukti
kekuasaannya  adalah  kalian  didatangi  oleh  peti  yang  telah  kalian
kenal   yang   kalian  jadikan   alat   untuk   mencapai   kemenangan,   di

778    |bnu Athiyah dalam ,4J A4wfaarrz.r ,4/ W¢/.I.z (1/333).
779    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/467)  dan Ibnu Athiyah dalam j4/ A/wAczrrz.r A/

Jya/.I.z(1/333).
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dalamnya  ada  ketenangan  dari  Tuhan  kalian".  Kalau  memang  peti
tersebut  adalah  sebuah peti  yang tidak  dikenal  nilai  dan manfaatnya
oleh mereka pasti dikatakan:  ,tj,  ij\£)i  i±;,t{ .i z+gli  'i±\:  6!
•;a:; ci, %=±= "Sesungguhnya tanda ia aka.n mepjadi raja, ial.ah.
`kembalinya Tabut kepadamu,  di dalamnya terdapat ketenangan dari

rwfocz#mw''   sesungguhnya  tanda  kekuasaannya   adalah  kalian   akan
didatangi   sebuah   peti   yang   mengandung   ketenangan   dari   Tuhan
kalian.

Jika  orang  yang  bodoh  menyangka:  bahwa  Bani  Israil  telah
mengenal peti  tersebut, nilai  dan kandungamya serta peti itu berada

pada  Musa  dan  Yusya',  maka  pendapatnya  ini   salah  sarna  sekali.
Karena   tidak   ada   berita   sedikitpun   yang   sampai   kepada   kami
bahwanya  Musa  menjumpai   musuh   dengan  peti   itu,   begitu  juga

pembantunya,  Yusya'.  Yang  dikenal  dari  Musa  dan  Firaun  adalah
kisah  seperti  yang  diceritakan  Allah  tentang  keduanya,  juga  cerita
tentang Musa dengan orang-orang kuat (orang-orang Kan'an).

Adapun   pembantunya,   Yusya'   sesungguhnya   orang   yang
mengatakan  perkataan  ini  menyanBka  bahwa  Yusya'  meninggalkan

peti  itu  pada  orang  sesat  sampai  digantikan  kepada  mereka  ketika
Thalut  menjadi  raja.  Kalau  searidainya  demikian,  1alu  kondisi  apa

pada   peti   itu   yang   mereka   ketchui.   Maka   bisa   saja   dibilang:
"Sesungguhnya  tanda  kekuasaannya  adalch  peti  yang  telah  kalian

kenal, dan kalian ketchui tentangnya".  Dengan cacatnya pendapat ini
sebagaimana  yang  kami jelaskan,  mcka  di  sini  terdapat  bukti  yang
nyata akan kebenaran pendapat yang lain, karena tidak ada pendapat
lain  selain  dua pendapat  tersebut.  Dan  ciri  rabwf  seperti  yang kani
dengar adalah sebagai berikut:

5645.  Muhammad bin 'Askar dan AI Hasan bin Yahya menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  Abdurrazzaq memberitahukan kepada
kami,  ia berkata:  Bakar bin  Abdullah memberitahukan kepada
kami,  ia  berkata:  Kami  bertanya  pada  Wahab  bin  Munabbih_-   --   i
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tentang   rczbw/   Musa,   bagaimana  bentuknya?   Dia  menjawab:
Sekitar tiga kali dua hasta78°.

Penakwilan  firman  Allah:  ;i;j   cj   .ifi±£   ,+3T  /DJ.
dalamnya terdapat ketenangan dart Tuhanmu)

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya
itu:   ,+Li,  di  dalam  rabw/,  ada  +±;j   {;   ':=f=    ''Dz.  da/czmnyo
/erc7apczf kefe77cz#gr# dczrj. rwfecz#mw " (ketenangan dari Tuhan kalian).

Ahli    tafsir    berbeda    pendapat    dalam    memaknai    a;E<J\
Sebagian  dari  mereka  berkata:   rczbw/  itu  adalah  angin  sepoi-sepoi

yang  memiliki  wajah  seperti  wajah  manusia,  sebagaimana  riwayat-
riwayat berikut ini:

5646.  Imran bin Musa menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abdul
Warits    bin    Sa'id    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:
Muhammad   bin   Jahadah   menceritakan   kepada   kami,   dari
Salamah  bin  Kahil  dari  Abi  Wa`il,  dari  Ali  bin  Abi  Thalib,  ia
berkata:  i;E<J`  adalah  angin  sepoi-sepoi  yang memiliki  wajah
Seperti waj ah manusia.781

5647.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kanii, AI Hasan bin Yahya
menceritakan     kepada     kami,      ia     berkata:      Abdurrazzaq
memberitahukan      kepada      kani,      ia      berkata:       Sufyan
memberitahukan kepada kani, dari Salamah bin Kahil, dari Abi
AI  Ahwash,  dari  Ali:   aij:J`   memiliki  wajah  seperti  wajali
manusia dan dia adalah angin yang sepoi.sepoi.782

780    Abdurrazzaq dalam Tafsir lebih panjang dari  itu (I/30U/  dan Ibnu Abi  Hatim

dalam Tafsir (2/467).
78'    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/468).
782    Abdunazzaq dalam Tafsir (1/360).

)-------------------
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5648. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim
menceritakan  kepada  kami,  dari  AI  Awam  bin  Husyab,  dari
Salamah bin Kahil dari Ali bin Abi Thalib tentang firman Allah:
•;J;i; Li, '±;=±= at, "Di dalamnya terdapat..f i:t.enanga_n_ ?ar:

rzjfocz#mw'' ia berkata:  Angin  sepoi  yang memiliki  rupa.  Ya'qub
berkata  tentang   aie<J`:  Dia  memiliki  wajah.  Ibnu  Mutsanna
berkata: Seperti waj ah manusia.783

5649.   Ibnu   Humaid   menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada  kami,   dari   Manshur  dari   Salamah  bin
Kahil,  ia  berkata:  Ali  berkata:  aig<J\  memiliki  wajah  seperti
Wajah manusia dan dia adalah angin yang sepoi-sepoi784.

5650.  Hannad  bin  AS-Sauri  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abul  Ahwash  menceritakan  kepada  kami,  dari   Sammak  bin
Harb,  dari Khalid bin 'Ar'arah,  ia berkata:  Ali berkata:  ais~J\
adalah angin yang sepoi-sepoi dan dia memiliki dua kepa|a785.

5651.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Syubah  menceritckan  kepada  kami,  dari  Sammak,  ia
berkata:  Aku mendengar Khalid bin 'Ar'arah menceritakan dari
Ali Cerita yang serupa786.

5652.  Ibnu AI Mutsanna menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Abu
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:  Syu'bch, Hanmad
bin  Salamah  dan Abu  AI  Ahwash,  menceritckan kepada kami,
mereka  semua  dari  Sammak  dari  Khalid bin  'Ar'arah  dari  Ali
riwayat yang serupa787.

783    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/468).
784     Ibid.

785    As-Suyuthi  dalam ,4d-Dwrr A/ MflHtswr  (1/757)  dan  Syaukani  dalam Faffe  .4/

Qadir(\126n).
786     Ibid.

787     Ibid.

--            -ul
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Para ahli tafsir lainnya berkata:  i±<J`  memiliki kepala seperti
kepala  kucing  dan  memiliki  dua  sayap,  sebagaimana  riwayat-
riwayat berikut ini :

5653.  Muhammad bin  Amr menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Isa menceritakan
kepada kami,  dari  Ib.nu Abi Najih dari  Mujahid tentang  firman
AIlah.. ii=:i ci,%Sf= ±€3, "Di d,al?mnya terdapat ketenangan
dczrj.   rw%cz#m#"   ia   berkata:    aij:J`,   rasa   dingin,   Jibril   dan
Ibrahim   datang   dari   Syam.   Ibnu   Abi   Najih   berkata:   Aku
mendengar  Mujahid  berkata:   a;i:J`   memiliki  kepala  seperti
kepalakucing dan memi|iki dua sayap.788       -

5654.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzalfah    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
dengan riwayat yang sama sepertinya789.

5655.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ayahku
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sufyan  menceritakan
kepada  kami,  dari  A1-Laits  dari  Mujahid,  ia  berkata:  aie<J`
memiliki dua sayap dan satu ekor79°.

5656.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ats-
Tsauri  memberitahukan kepada kami,  dari  Ibnu Abi Najih dari
Mujahid,  ia berkata:  a;i(J`  memiliki  dua sayap  dan satu  ekor
Seperti ekor kucing791.

Para  ahli  tafsir  lainnya  berkata:  a+SJ`  adalah  kepala  kucing

yang mati, sebagaimana disebutkan oleh riwayat berikut:

Mujahid dalam Tafsir (hal 242).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/469).
AbdurrazzaqdalamTafsir(1/360).
Ibid.

ir----
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5657.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami,  dari   Ibnu  Ishaq  dari  Wahab  bin
Munabbih  dari  sebagian  ulama  Bani  Israil,  ia  berkata:  aie<-J\
adalah  kepala  kucing  yang  mati  yang  jika  dia  mengeong  di
dalam  rczbwJ,  mereka  meyakini  bahwa  mereka  akan  mendapat

Pertolongan dan kemenangan te|ah tiba792.

Para ahli tafsir lainnya berkata:  ai<J`  adalah bejana dari emas
surga di  mana hati para Nabi  di  cuci  didalamnya,  sebagaimana
riwayat-riwayat berikut ini:

5658.  Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin
Sa'id  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   AI  Hakam  bin
Zhahir  menceritakan  kepada  kami,   dari   As-Suddi,   dari   Abu
Malik  dari  Ibnu Abbas tentang  firman  Allah:  cj3  '±=±a=  ,+i?,

bE,ja:''¥#dmaT?hab':iradnoap:`anfeef:"aosn:uar:ad:i"in:::ah"a:.";'ai:
Nabi dicuci di da|annya793.

5659.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah:   I:£t€== ,de,

faj`aia'i':hzbde:/a°n:":a&n':rind::::rkgea'ed"1":8a"n"a::trLZpra"r:"#:b:''dL
cuci  didalamnya.  Allah  SWT  memberikannya  pada  Musa  dan
didalamnya diletakkan AI Alwah yang sebagaimana telah kalni
Sampaikan terbuat dari permata, Yaqut dan Zaburzad794.

Para  ahli  tafsir  lainnya berkata:  ijJ`  adalah  ruh  dari  Allah
SWT yang berbicara, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

792    |bnu Katsir dalam Tafsir (1/302) cetakan Dan EI Fikr.
793    Sa'id  bin  Maushur  dalam  Sw#a#  (3/943)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  4/

Mantsur(117S&).
794    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/469).
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5660.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bakar
bin  Abdullah  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Kami
bertanya  pada  Wahab  bin  Munabbih:  Apakah  aij(J\   itu?  Ia
berkata:   Ruh   dari   Allah   SWT   yang   berbicara.   Jika   mereka
berbeda   pendapat    dalam    satu    perkara,    dia   berbicara    dan
menjelaskan pada mereka apa yang mereka inginkan795.

5661.  Muhammad  bin  'Askar menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Bakkar bin
Abdullah   menceritakan   kepada   kami,   bahwa  dia  mendengar
Wahab bin Munabbih menyebutkan yang serupa dengan itu796.

Para ahli  tafsir lainnya berkata:  aij(J`    adalah  ayat-ayat  yang
kalian  tahu  dan kalian  merasa  tenang  dengannya,  sebagaimana
riwayat-riwayat berikut ini :

5662.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku dari  Ibnu Juraij,  ia berkata:  Aku bertanya pada Atha`
bin Abi Rabuh tentang firman Allah:  i±;£ i£ ':£t±= ,+i, ''DI.
dalamnya   terdapat   ketenangan   dart   Tuhanmu",   ±a.  belkzlha:.
a;SJ`   adalah  ayat-ayat  yang  kalian  tahu  dan  kalian  merasa
tenang dengamya797.

Para  ahli  tafsir  lainnya  berkata:   aisJ`  adalah  kasih  sayang,
sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

5663.  Ammar bin AI Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata:  Ibnu
Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Ar-Rabi'
tentang  firman Allah:  i=;j  b3  %£t±£  ,t?,  ''Dz. dr/am#);a
/erdapczf  frefeH¢#g¢#  d¢j~z.  rzt¢cz#mw"  yaitu  rahmat  dari  Tuhan

795    Abdunazzaq dalam Tafsir (1/360).
796    Lihat footnote sebelumnya.
797    |bnu Katsir dalam Tafsir (1/302).
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kalian798.

Para ahli tafsir lairmya berkata:  a=;S=J\  adalah ketenangan hati,
sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5664.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada   kami,   dari   Qatadah  tentang   firman
A;+lab..   ;l±S    i;,    '±ii±1    at,  "Di  d.ala.flfoya  terdapat
kefc#cz#g¢# d¢„. rwfo¢#7"w '' yaitu ketenangan hati.799

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  paling  benar  mengenai
makna a=;<:J\  adalah apa yang dikatakan 'Atha`' bin Abi Rabuh yaitu
sesuatu  yang  menenangkan jiwa  dari  ayat-ayat  yang  kalian  ketahui.

;ja;:lit;¥fa#Tfro#iia:Jki::p:ef:r:a3fe;F,3:#:ga:;i:npieitjtii
periyair800:

801  i;jj3 arfu LFi jjj # u£ \;L id'u> ,5 a!

Jika   mckna    a;SJ`    seperti    yang    dideskripsikan,    maka

pendapat Ali bin Abi Thalib, pendapat Mujahid, pendapat Wahab bin
Munabbih dan pendapat As-Suddi sama seperti pendapat kami karena
semua  itu  adalah  tanda-tanda  yang  cukup  yang  dapat  menenangkan

jiwa dan melapangkan dada.  Jika makna aig<J`    seperti  yang kami
deskripsikan,  maka  sudali  jelas  bahwa  ayat  yang  berada  di  dalam
rflbztf   yang   jiwa   merasa   tenang   dengannya   untuk   mengetahui
kebenarannya    disebut    dalam    bentuk   /'z./,    untuk    menunjukkan

798    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (1/469, 470).
799     Ibid.

8°°    ¥aitu #as);I.d Ibnu Arabi untuk Abu Arif AI Kalbi.
8°'    Bait ini terdapat dalam4/-£z.s¢H (dL).-    --  ri
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Pembicaraan tentangnya8°2.

Penakwilan firman Allah: 6±± Jl:j Lj2; j\: ±j a;, 'i£;
(Dan sisa dart peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun)

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya:4g;jd::a]]tauhasdeas]uaitum:::gotrersse];:'It:a#adt::nkafa¥#¥fg*i

'b)3|± 3\'.'3 S}  'JIf.  1j3 \€i, "Dan sisa dari peninggalan keluarga

A4wscz  dcz#  ke/zt¢rgr  fJczrw# '' maksud-Nya:  dari  peninggalan  keluarga

Musa dan keluarga Harun.

802    Syaukani  mengomentari  riwayat  yang  ada  dalam penafsiran  kata  ii5<-  dengan

menyamakannya  dengan  binatang  seraya  mengatakan:  penafsiran-penafsiran
yang saling bertentangan ini mungkin sampai kepada para ulama tersebut lewat
orang-orang    Yahudi,    mereka    menceritakan    hal-hal    ini    sengaja    untuk
mempermainkan   umat   Islam   dan   membuat   keraguan  kepada   mereka,   dan
lihatlah   perilaku   mereka   yang   mengartikannya   sesekali   sebagai   binatang,
sesekali  sebagai  benda  mati  dan  sesekali  sebagai  sesuatu  yan  tidak  berakal,
seperti kata Mujahid:  seperti bentuk angin yang memiliki wajah seperti kucing,
dua sayap dan buntut seperti kucing, demikianlah semua yang diriwayatkan dari
bani   lsrail   ia  bertentangan   dan  berisi   sesuatu  yang   tidak  logis,   dan   tidak
mungkin  riwayat-riwayat  seperti  ini  datang  dari  Rasulullah  SAW, juga  tidak
mungkin ia pendapat seorang sahabat, karena kedudukan mereka teramat agung
untuk  menafsirkan  dengan  pendapatnya   terhadap   apa  yang   tidak  mungkin
dilakukan  ijtihad.  Jika  hal  ini  telah  anda  pahami  maka  tahulah  anda  bahwa
dalam  hal  ini  harus  kembali  kepada  makna  iiEL  secara  etimologi,  dan  tidak

perlu  kita  mengikuti  penafsiran  yang  saling  bertentangan  antara  satu  dengan
yang  lairmya.  Sekiranya  ada  riwayat  yang sAaAz.A  tentang  penafsiran  aii.  dari
Rasulullah  SAW  maka  kita  harus  mengikutinya,  akan  tetapi  ia  turun  karena
seorang  sahabat ketika  membaca AI  Qur`an  seperti  diceritakan  oleh AI Barra
dalam SfoczAz.A Mws/z.in  ia berkata:  ada seseorang yang membaca  surah AI Kahfi
dan  di  sisinya kuda  yang  diikat,  lalu tiba-tiba  ada  awan memayunginya  yang
berputar dan mendekat, sehingga kudanya lari darinya, 1alu ketika pagi harinya
ia  menghadap  kepada  Rasulullah  SAW  dan  menceritakan  hal  tersebut,  maka
bdian  belsa.baa...   "itulah   sakinah  yang   turun   atas   AI   Qur`an".   Apa  yang
dinyatakan Rasulullah tentang ii£. ia tidak lebih hanyalah awan yang berputar
di atas orang yang membaca AI Qur`an, dan wa//aAw cI'/am. Lihat Fa/¢ A/ gadz.r
(230-231).

IT----
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Ahli     tafsir    berbeda    pendapat    mengenai     apa-apa    yang
ditinggalkan  oleh mereka.  Sebagian mereka berkata:  Peninggalan  itu
adalah   tongkat  Nabi   Musa  dan  remukan   lauh-1auh   (papan  tulis),
sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

5665.  Humaid  bin  Mas'adah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Bisyr bin Mifdhal menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Daud
menceritakan   kepada   kami,   dari   'Ikrimah,   ia   berkata:   Aku
mengira lbnu Abbas berkata tentang firman Allah:  i;J< \i=,"i¥j
'b33J± 5Y'.'3 J3 ^JY:. "Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa

c7cz#   fre/%argr   fJarw#"  ia  berkata:   remukan   lauh-1auh   (papan
tulis).803

5666.  Muhammad bin Abdullah bin Bazi' menceritakan kepada kami,
ia  berkata:  Bisyf  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Daud
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ikrimah,  Daud  berkata:  Aku
mengira Ibnu Abbas mengatakan seperti itu8°4.

5667.  Ibnu AI  Mutsarma menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu
AI   Walid  menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hammad
menceritckan kepada kami, dari Daud bin Abi Hind dari Ikrimah
dari Ibnu Abbas tentang fiman Allah: I;:i; j\: j|± \i;, "i#j
'b}3J±   3\'.')  "Dan  sisa  dart  peninggalan  keluarga  Musa  dan

4e/wczrgr  fJarw#" ia berkata:  Tongkat Nabi  Musa dan remukan
lauh-lauh (papan tu|is).805

5668.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah:   j}|;J< \£;, "i¥j
'b33J4 SY.:.') S3 'JK. "Dan sisa dart peninggalan keluarga Musa

da#  fee/wczrgr  fJczrw#''  ia  berkata:  Di  dalam  rczbwf  ada  tongkat

803    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/470) dan lbnu Athiyah dalam A/ MWAarrJ.r A/

Wcz/.I.z(1/334).
804    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/470).
805    |bnu Tauzi dalam zadzlJ Mas!.r (1/248).

--------
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Nabi  Musa  dan  remukan  lauh-1auh  (papan  tulis)  seperti  yang
telah kami sebutkan.806

5669.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan   kepada   kami,   dari   Qatadah  tentang   firman
Allah:  5p;±f  j\:i  L£;  j\:  j]|;JZ   \;I,  "i¥j   ''Do# s!.so  d¢rz.
peninggalan  keluarga  Musa  dan  keluarga  Harun"  ia belkilha..
ajJ`  adalah tongkat Nabi  Musa dan remukan  lauh-1auh  (papan
tulis).807

5670.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi tentang firman Allah:  j\:i  L;i;  j\:  I;J<  \i=, "ifj
'b)}4 "Dan sisa dart peninggalan keluarga Musa dan keluarga

fJczrw#"   Adapun   2jJ`,   itu   adalah   tongkat   Nabi   Musa   dan
remukan lauh-lauh (papan tu|is).808

5671.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan  kepada  kami,  dari  ayahnya  dari  ar-Rabi'  tentang
flrman Allah:  5jJf j\:J Jj; j\: j|ij \£1, "i#3 ''Da" s!.sa darz.

peninggalan  keluarga  Musa  dan  keluarga  Harun"  Tongkat
Musa dan bekas sobekan Taurat.809

5672.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abdul  Wahhab  Ats-
Tsaqafi  menceritakan kepada kami,  dari  Khalid  AI Hidza'  dari
IkrimahtentangfirmanAllah:Jp+±j\:jL;;jl:j|i`CJ;,"i=;i
"Dan   sisa   dart   peninggalan   keluarga   Musa   dan   keluarga

fJo7.w7€ " ia berkata:  Taurat, remukan lauh-lauh (papan tulis), dan

Ibnu Jauzi dalam Zad 4 / "asz.r ( 1/248).
Ibid.
Ibid.
Ibnu Athiyah dalam i4 / Mw*arr!.r ,4 J Wajl.z ( 1 /3 34).

ir-------------------------------------
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tongkat.   Ishaq   berkata:   Waki'   berkata:   Remukarmya   adalah

Pecaharmya.810

5673.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,  dari  Khalid  dari  krimah  tentang
firman Allah: 5o;jf j\:i Jj; j\: j}iz 6L;, "iffj ''Do# s!.sa darJ.
peninggalan  keluarga  Musa  dan  keluarga  Harun"  .ia. berka:+a..
remukan lauh-lauh (papan tu|is).8] I

Para ahli  tafsir lairmya berkata:  Peninggalan  itu  adalah tongkat
Nabi  Musa,   tongkat  Nabi  Harun  dan   sesuatu  dari   lauh-lauh

(papan tulis), berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

5674.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Jabir  bin
Nuh  menceritakan  kepada  kami,   dari   Isma'il   dari   Ibnu  Abi
Khalid dari Abu Shalih tentang firman Allah:  ij6i i2fi.t: ui
Ju;±j\:jJ±;j\:jLL~6J2,"i¥j+±;j*'::±1,+,"/cz/aA
kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan
dart  Tuhanmu  dan  sisa  dari  peninggalan  keluarga  Musa  dan
fre/wargr  fJCI"#"  ia  berkata:  Di  dalamnya  ada  tongkat  Nabi
Musa, tongkat Nabi Harun dan dua lauh dari Taurat dan a/ mczH¢

(Pemberian)812.

5675.  Abu Kuraib menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu ldris
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Aku mendengar ayahku
dari Athiyah bin Sa'd tentang firman Allah:    j\:  j|;J`  \±=, "i=±j
'b33J4  'JY'.')  Sf "Dan sisa dart peninggalan keluarga Musa

dcz#  fre/wczrgr  J7czrw#"  ia  berkata:  tongkat  Nabi  Musa,  tongkat
Nabi  Harun,  pakaian  Nabi  Musa,  pakaian  Nabi  Harun  dan
remukan lauh-1auh ®apan tu|is).813

Ibnu Athiyah dalam A/ Mwfea!rri.r ,4/ Wa/.I.z ( I/334).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/470).
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/470) dan Mawardi dalam A#-IVwhaJ w¢ A/ Uyw7}
(1/316).8[3    |bnu Athiyah dalam,4/ Mwfearrl.r4/ Wa/.I.z (1/334).

_-_----------------fi
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Para  ahli  tafsir lainnya berkata:  Peninggalan  itu  adalah  tongkat
dan dua sandal, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

5676.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,   ia  berkata:   Aku
bertanya pada ats-Tsauri tentang firman Allah:   j\: J£L+< \i=, 'i¥j
'b3}:3i  31'.')  +j}  "Dan  sisa  dart peninggalan keluarga  M;sa

c7cz#  ke/wczrgcz  fJczrw#"  ia  berkata:   Di   antara  mereka  ada  yang

mengatakan    peninggalan    itu   adalah    sepotong   Manna   dan
remukan  lauh-lauh (papan tulis) dan di  antara mereka ada yang
mengatakan tongkat dan dua sandal.8]4

Para  ahli  tafsir lainnya berkata:  Peninggalan  itu  adalah  tongkat
semata, berdasarkan riwayat berikut ini :

5677.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bakar
bin  Abdullah  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Kami
bertanya kepada Wahab bin Munabbih: Apa yang ada di dalam
rczbwf? Dia menjawab: Tongkat Nabi Musa dan a:SJ` 815.

Para  ahli  tafsir  lainnya  berkata:  Itu  adalah  remukan  lauh-lauh

(papan   tulis)   dan   pecahannya,   sebagaimana   riwayat-riwayat
berikut ini:

5678.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu  Juraij  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata
tentang firman Allah Jp;£ j\:i I;Lf j\: JaLL` \=;, ";=±j "Da#
sisa  dart peninggalan  keluarga  Musa  dan  keluarga  Harun"  ia.
berkata:  Saat Nabi Musa melemparkan lauh-lauh,  lauh-lauh itu

pecah  dan Nabi  Musa  mengangkat  sebagian  dan  sebagian  lagi

8"    Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/471) dan AbdurTazzaq dalam Tafsir (1/361).
8"    |bnu Jauzi dalam zadA/Mas!.r (1/295).
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diletakkan di dalam rczb„f8`6.

5679.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku dari  Ibnu Juraij,  ia berkata:  Aku bertanya pada Atha`
bin Abi Rabih tentang firman Allah: j\€j jj; 5\; j}iz \£:, "i¥j
'b3;rf± "Dan sisa dart peninggalan f i.e_luarga Musa dan keluarga

fJczrw# '' ia berkata: Ilmu dan Taurat8]7.

Para  ahli  tafsir  lairmya berkata:  Itu  adalah jihad  di jalan  Allah
SWT, sebagaimana riwayat berikut ini:

5680.  AI Husain bin AI Farj  menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku
mendengar   Abu   Mu'adz   berkata:   Ubaidillah   bin   Sulaiman
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata tentang fiman Allah: Lj:; j\: j}|;jz \£=, "i¥j
'b3;+4   'J\'.')  "Dan  sisa  dari  peninggalan.  keluarga  Musa  dan

ke/wargr fJczrw7] '' maksudnya: dengan ae£J`  mereka berperang di

jalan Allah SWT, dengarmya mereka berperang bersama Thalut
dan dengarmya mereka diperintah.8] 8

Abu   Ja'far  berkata:   Pendapat  yang  paling  benar  adalah
sesungguhnya  Anah  SWT  telah  memberitahu  tentang  rczb#/  yang
dijadikamya tanda bagi  kebenaran  ucapan Nabi  SAW berkata pada
unatnya.. g±; i$6 ;±±  €;i. 3S 'at\ '5\.."Sesungguhnya A_ll_qh i_el_a_f i
7#e#ga#g4czf   7lfoa/wf   me#/.crdz.   ro/.H7#w"   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   247),

sesungguhnya di dalamnya ada ketenangan dan peninggalan keluarga
Musa  dan  keluarga  Harun.   Peninggalan  itu  bisa  berupa  tongkat,

pecahan  lauh-lauh  dan  Taurat,  dua  sandal,  pakaian,  jihad  di  jalan
Allah  SWT.  Masalah  ini  tidck  diketahui  dari  sudut  I.s/I.frforcz/.  foczdz.fs

atau bahasa kecuali dengan berita yang bisa dipahami. Dan tidak ada

8]6    Mawardi  dalam ,4H-IVwkflf  wcz  ,4/  L/}/w#  (1/316)  dan  Ibnu  Jauri  dalam  Zzc7 A/

Masir (1/295).
817     -Ibid.

8t8    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/741).------
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berita dari ulama Islam dalam masalah tersebut. Jika demikian halnya,
maka   tidak   boleh   membenarkan   satu   pendapat   dan   melemahkan

pendapat yang lain karena yang diperbolehkan  adalah pendapat yang
kami katakan.

Penakwilan  firman  Allah:  £€jri=Jf "hj£  /r¢b»f I.f«  dz.baw¢
oleh malaikat).

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang cara
Malaikat   membawa   rczbzt/.   Sebagian   mereka   berkata:   Maknanya:
Membawanya   antara   langit   dan  bumi   sampai   dia  meletakkannya
antara punggung mereka, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

5681.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:
Malaikat datang dengan rczbwf yang dibawanya antara langit dan
bumi dan mereka melihatnya sampai malaikat meletakkarmya di
Sisi Tha|ut.819

5682.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata:
Ketika Nabi dari Bani Israil berkata pada mereka:  ,1=j: jj;.'fifj
'.~1£. i "Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang

dz.kefee#dczfrz.-IV)/cz   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   247),   mereka  berkata:

Mungkin  Allah   SWT  mendatangkannya,  tidakkah  itu  hanya
karena  keinginanmu?  Dia  berkata:  Jika  kalian  mendustakanku
dan  menuduhku,  maka  sesungguhnya  tanda kekuasan-Nya:    cti
j\:jJj;J`=Jr\±=-„¥S;i;jc,3j:i-i,-t+-.:,,±l=lf;=;'tJ
tu3}±4   "Ialch   kembalinya   Tabut   kepadarrm,    di   dalamnya

terdapat  ketenangan  dari  Tuhanmu dan  sisa dart peninggalan
fre/z"rgcz  A4lwscz  dcz#  ke/w¢rg¢  Hczrw#"  Ibnu  Zaid berkata:  Maka

8"    Ibnu Athiyah dalam,4/ il4lwAarrz.r A/  Wa/.I.z (1/334).

)--.-.---..-------------.---.--.-
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malaikat   turun   dengan   rczbw/   pada   siang   hari   dan   mereka
melihatnya  secara  langsung  sampai  mereka  meletakkanya  di
depan mereka dan  mereka tetap  tidak ridha dan keluar dengan
marah. Dia membaca sampai:   i.;±±f)( €'a{j   ''Dc!% 4//aft 6eserffl
orcz7€g-oro#gycz#g sabczr''.  (Qs. AI Baqarah [2]:  249)820.

5683.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi, ia berkata: Ketika Nabi mereka berkata pada mereka:

rfe.tj i+.i i, iJ£:{ ,:;\jj i=Sf i:£l£2;i `a{ s! "ses%7.ggtt;.#ya
Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya
I./mw );a77g Jwczs  dcz7t  fwbwfo  ycz#g perkczs¢"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:

247), mereka berkata:  Jika engkau benar, datangkan pada kami

ifg::#ku;j±o}z};'a'#+¥##Zj##9
9.

terdapat  ketenangan  dart  Tuhanmu  dan  sisa  dari  peninggalan
keluarga  Musa  dan  keluarga  Harun;  Tabut  itu  dibawa  oleh
mo/¢z.4cz/'', malka rczbwf dan apa yang ada di dalamnya berada di
rumah  Thalut,  maka  mereka  beriman  pada  kenabian  Syam'un
dan menerima kekuasaan Tha|ut.82]

5684.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar

Z[e,:h:en#<kaifep\ad,?r¢kba„T£'z.,£afz6::t:dao:efoten;:,:zk:]Fa]:
berkata:  Malaikat  membawanya  lalu  meletakkannya  di  rumah
Thalut822.

Para     ahli     tafsir     lainnya     berkata:     Maknanya:     Malaikat
mengendarai     binatang     yang     membawanya,     sebagaimana

820     16id.

821      Ibid.

822    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (1/472).

----       (
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riwayat-riwayat berikut ini :

5685.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ats-
Tsauri   memberitahukan   kepada   kami,   dari   beberapa   orang
syaikh, ia berkata: Malaikat membawanya di atas anak sapi atau
di atas sapi823.

5686.  AI  Hasan menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abdurrazzaq
memberitahukan  kepada kami,  ia berkata:  Abdush  Shamad  bin
Ma'qil   memberitahukan   kepada  kami   bahwa   dia   mendengar
Wahab  bin  Munabbih  berkata:   Masing-masing  dari   dua  sapi

yang      membawa       rczbwf      ada      empat      Malaikat      yang
mengendarainya,   maka   dua   sapi   itu   berjalan   dengan   cepat
Sampai ketika tiba di Baitul Maqdis, dua ekor sapi itu pergi824.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang
mengatakan bahwa malaikat membawa  rczbwJ dan meletakkannya di
rumah  Thalut  yang  berdiri  di  hadapan  Bani  Israil.  01eh  karena  itu

faLia:I:a¥Tbebrefi|:na.nigr£;'#.';Tk&ab"::::I:Za:°ywa:g°/iAe:g°e/#:ka:;']'
sapi,  malaikat  tidak  membawanya,  karena  yang  dianggap  membawa
adalah    yang    secara    langsung    membawa    barang    bawaannya.
Sedangkan apa yang dibawa orang lain, meskipun boleh secara baliasa
mengatakan membawanya  dengan makna  sifatnya  sebagai  pembawa
atau  membawa  dengan  sebabnya,  tetapi  tidak  seperti  orang  yang
membawa   secara   langsung   seperti   yang   umum   diketahui   orang.
Mengarahkan penafsiran AI Qur`an pada bahasa yang paling populer
lebih utama dari pada mengarahkannya kepada pengingkaran selama
ada j alan untuk itu.

823     Ibid.

824    AbdurTazzaq dalam Tafsir (1/359) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (I/471).
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Penakwilan  firman A]]ah:    i;f eL ;=f `i±9 a`S  j~ 5|
<]L3¢*  (Sesungguhnya  pada  yang  demikirin  itu  terdapat  tanda
bagimu, jika kamu orang yang beriman).

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya
itu:     Bahwa     Nabi-Nya     Samuel     berkata     kepada     Bani     Israil:
Sesungguhnya   datang   rczbzt/   pada   kalian   yang   di   dalamnya   ada
ketenangan  dari  Tuhan  kalian  dan  peninggalan  keluarga  Musa  dan
keluarga Harun, malaikat membawanya  +=j<  `i=S'  ''reJ'dap¢f f¢#da
bczgj.mw" yaitu sebagai tanda dan petunjuk bagi kalian wahai manusia
atas  kebenaranku  atas  apa  yang  aku  beritakan  bahwa  Allah  SWT
mengutus  Thalut  sebagai  raja bagi  kalian jika kalian mendustakanku
atas apa yang aku beritakan pada kalian tentang pengangkatan Thalut
sebagai raja oleh Allah  SWT bagi kalian dan kalian menuduhku atas
beritakuitu.<rty,jL;,i3Tb!''/I.kok¢mwor¢#g)/a#gberz.77!a#''maksud-
Nya:  jika  kalian  membenarkanku  saat  datangnya  tanda  yang  kalian
minta dariku untuk membenarkanku atas apa yang aku beritakan pada
kalian tentang masalah Thalut dan keraj aannya.

Kami mengatakan demikian maknanya, karena kaum itu telah
mengingkari   Allah   SWT   dengan   mendustakan   Nabi   mereka   dan
menjawab ucapannya:  KjJ' iJ6 ;±j' ££5+ j3 fit 6£ ''Sesw#ggttfo#};a
Allah telah menganghat Thalut menjadi rajamu" (Qs. AI Baieya;Ich T:2:I..
247) dengan ucapan mereka:  ii,  g|tj.t> 3£:i 6£j \£j£ ±Jill 'ul' 6{± 6i
"Bagaimana  Thalut  memerintah  hami,  padahal  hami  lebih  berhak

mengendalihan pemerintahan daripadanya (Qs. A;i Baiqurah;h T2,I.. 24])
dan  dalam  hal  permintaan  mereka  akan  bukti  untuk  menunjukkan
kebenarannya.  Jika di  antara mereka ada yang mengingkari  masalah
itu,  maka  tidak  boleh  dikatakan  mereka  adalah  orang-orang  yang
mengingkari   datangnya   rczbzt/  sebagai  tanda  jika  kalian  termasuk
orang  yang  beriman  pada  Allah  SWT  dan  rasul-Nya  dan  mereka
bukan  orang  yang  beriman  pada  Allah  SWT  dan  rasul-Nya,  tetapi
maknanya karena mereka meminta bukti  atas kebenaran berita Nabi

-------------- I
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mereka. Maka Nabi mereka berkata pada mereka tentang datang rczbwf
sebagai   tanda   untuk   mereka:   Jika   saat   datang   rabw/   itu   kalian
membenarkan apa yang aku katakan dan aku beritakan.

©©©

.

CJJ
t=,..i
4&J>

£>r=±;:''ritdfj6,.#.tij6jfrcLr
6#T+<Y€£~±,'j£5±:=l;;'+fctlj+,;;j:iL,<;

i+=\=6-?€,jj=':Jj€,±:;i+;rty:y€Lii,ij#:3,+>

a?`ij6c:o,j|+;£JC>F±.tc1`i=t£Y'ljt=,<±;'
`ia>`:j=,3L+;;',a±i,d€:r±,d{ij;a;tr€i=,i;3±:

©€rf{€J&tjE,fit9.:£i>t:ife
"Mciha tatkcila Thalttt kelwar membciwci tentaranya, tci

bcrkato: "Ses"nggrhnyc[ AIlcih clkan mengprjj kcmw dengan
s"citw stmgaj. Mclka sicipc[ dt antara kcimw meminttm

ajmyci; bwkanlcih ic[ Pengtkwtk". dan barcngsjapci tiatda
memjmtmnya, kecwcl]t mencedwk secedwk tongcm, maka did

crdcilcih Pengikwtkw. " Kemwdian merekci meminttmnycl
kecudi beberapa orang di antara mereka. Mcka tatkala

Thcilttt dan orang-orang yang beriman bersanci ditl telclh
menyeberangi st4ngdi jttt, orcmg.orang yang telah minwm
berkata= "Tck ado kesanggupan kami Peda hart ini uutwh

melouan Jalwt dan tentaranya. " Orcng~orang yang
meyclkjnf bahovcl mereka clkan mettem"j A!lclh, jc[ berkcltcl:

"Berapa banyck teriadi galongan yang sedihit dapat
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mengcllclhkan go]ongan yang banyclk dengan izjn AIIch dan
Allah beserto orcmg-orang yang sclbar".

(Qs. AI Baqarah  [2]: 249)

Penakwilan  firman  Allah:    '€(€|j63fi.tiJOJ£`\:L#¢U#;-#+ffi:'£,L{+g5¥:i,+#A":5*;*¥i:'»i#c/#'#'w&

tentaranya, ial berkiita..  "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu
dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya;
bukanlah   ia   pengikutku.   dan   barangsiapa   tiada   meminumnya,
kecuali  menceduk  seceduk tangan,  maka  dia adalah  pengikutku."
Kemudian  mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara
mereka.)

Abu Ja'far berkata:  Dalam pemberitaan Allah SWT ini, ada
kalimat    yang    ditinggalkan    seperti    yang    telah    kami    sebutkan.
Maknanya:  Sesungguhnya  dalam  hal  itu  ada  tanda  bagi  kalian jika
kalian  beriman,  maka  rczb#f  datang  pada  mereka  yang  di  dalamnya
ada  ketenangan  dari  Tuhan  mereka  dan  peninggalan  keluarga Musa
dan  keluarga  Harun  yang  dibawa  oleh  malaikat,  sehingga  mereka
membenarkan   Nabi   mereka   dan   yakin   bahwa   Allah   SWT   telah
mengutus Thalut sebagi raja mereka dan mereka tunduk padanya. Hal
ini ditunjukkan oleh firman Allah: ,j{ij.'| iJ6 j£`\iLr ''A4l¢4¢ /a/4o/¢
7lfecz/zt/   4e/wczr  membczwcz   /e#/cz7.fl#);cz "  Dia  tidak  berangkat  bersama

mereka   jika   mereka   tidak   ridha   padanya   dan   tidak   menerima
kekuasaannya  karena  dia bukan  orang  yang  dapat  memaksa mereka
untuk itu dan ,mepyangka dia membawa mereka secara paksa. Adapun
firman-Nya:   j=4i825 maksudnya: pergi bersama mereka. Asal J4Jj`
adalah c±£j\ (memotong). Dikatakan: \jJj `lf a+j. cr JrJI J-4i
maksudnya memotongnya, lalu dia melewati orang lain.   Yj4i J4~

825    Lihat maknanya dalam penafsiran ayat 233 dari surah ini.
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+i*l` I.2Jj. Ulama yang lain mengatakan thai J-I+.: jika dia
memotongnya dan menampakkannya. Y14± grJ` J4j jika dia
berhenti menetek. J4J Jj3: memutus dan membedakan antara yang
hak dan yang batil yang tidak terbantahkan.  Dikatakan:  Pada hari  itu,
Thalut membawa tentaranya dari Baitul Maqdis dan mereka berjumlah
80   ribu   orang   dan   tidak   ada   Bani   Israil   yang   menolak   pergi
bersamanya kecuali  orang yang sakit karena sakitnya,  orang yang tua
karena  ketuaannya  atau  orang  yang  tidak  mampu  pergi  bersamanya,.
sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5687.   Ibnu   Humaid   menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Salamah
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Beberapa
orang   ulama   memberitahukan   kepadaku,    dari    Wahab   bin
Munabbih,   ia   berkata:   Thalut   keluar   bersama   mereka   saat
mereka mengikutinya dan tidak ada yang menolak kecuali orang
tua yang  sakit,  atau orang cacat  atau  orang yang berada dalam

Pekelj aannya yang tidak bisa ditingga|kan826.

5688.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi,   ia  berkata:   Ketika   rczbwf   datang   kepada   mereka,
mereka   mengimani   kenabian   Syam'un,   menerima  kekuasaan
Thalut  dan  mereka  sebanyak  80  ribu  orang  keluar  berperang
bersamanya827.

Abu Ja'far berkata:  Ketika Thalut membawa mereka seperti

¥::s8„„t;;hfe„;:m£/;¢e;as¢kfn„'£]ea„:;;k£;am¢„#;gr#;s'€;grfLLa
berkata:   Sesungguhnya   Allah   SWT   akan   menguji   kalian   dengan
sebuah  sungai   supaya  Dia  mengetahui  bagaimana  ketaatan  kalian

pada-Nya.

826    Lihat ,4/ Mwfo¢rrz.r A/  W¢/.i.z karya Ibnu Athiyah ( 1/334).
827    |bnu  Katsir  dalam Tafsir  (1/302)  dan As-Suyuthi  dalam .4d-Dwrr 4/ il4l¢#/swr

(1/753).

fi
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Dalil   kami   bahwa  makna   S)^=!Y`   adalch   ujian,   telah   kami

sebutkan dan tidak perlu kami ulangi  lagi.  Qatadah juga mengatakan

yang sama dengan pendapat kami.

5689.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada   kami,   dari   Qatadali   tentang   firman   Allah:    'Gi<;`,

3<£r±±£±  "Sesungguhnya Allah akan meng¥ji.kar_:_3engan
swczfw   sw#gcH"   ia   berkata:    Sesungguhnya   Allah   SWT   akan
menguji  hamba-Nya  dengan  apa yang  Dia kehendaki  agar Dia
mengetahui     siapa     yang     menaati-Nya     dan     siapa     yang
mendurhakai.Nya828.

Dikatakan: Sesungguhnya Thalut berkata: £> r±a±;i' 'a( Cj!
"Sesungguhnya Allah akan meng`i!ji hamu dengan suatu sungai"

karena mereka mengeluh padanya karena sedikitnya air mereka
dibanding musuh. Lalu mereka memintanya untuk berdo'a pada
Allah  SWT  agar  Dia  mengalirkan  sungai  antara  mereka  dan
musuh. Saat itulah Thalut berkata pada mereka:  r±a±;i"a( </i

?<€ "Sesungguhnya  Allah  akan  menglij:. karr  dengan  suatu
szt»gczz. ", sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

5690.  Ibnu Humaid menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Salanah
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Beberapa
orang ulama menceritakan kepadaku dari Wahab bin Munabbih,
ia berkata:  Ketika  Thalut keluar membawa tentaranya,  mereka
berkata: Air tidck mencukupi. Berdo'alah pada Allah SWT agar
Dia mengalirkan  sungai  untuk kita!  Maka Thalut berkata pada
meleka,..   3<S  r±SS   'fri   6\S ':S^esungguhnya  Allah  akan
menglyi linmJ dengan suatu sungai'$29 .

Sungai  yang  diberitahukan  oleh  Thalut  pada  mereka  di  mana

828    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/473).
829    Mawardi dalamA"-IV"4a/ wa A/ Uyw# (I/317).

-----------     (
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Allah SWT akan menguji mereka adalah sungai antara Yordania
dan Palestina, sebagimana riwayat-riwayat berikut ini :

5691.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan   kepada   kami,   dari   ayahnya   dari   Ar-Rabi',   ia
b;rkata:  ff>   r=±;i'  'at   6\5  "Seswffggchnya  j4//czfo  aka#
me#g#/.I. 4c}mw c7e#go# swczfw s"#gcH." telah disebutkan pada kami

dan  Allah   SWT   lebih  mengetahui  bahwa  itu   adalah   sebuah
sungai antara Yordania dan Palestina.

5692.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: r±=j=;"a(<JL

?<€ "sesungguhnya  Allah  ahan  mengfji. kapef  .deng:n  Sra.tr
sw#grz. " ia berkata: Telah disebutkan pada kami bahwa itu adalah
sebuah sungai antara Yordania dan Pa|estina83°.

5693.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,   dari   Qatadch  tentang   firman
A;Irdh.. 3±iESS 'f ri 6\S"Sesungguhnya Allah ahan.menguji.
*cz"w  deHgr#  swafw  sw#g¢i."  ia  berkata:   yaitu   sebuch  sungai
antara Yordania dan Pa|estina83t .

5694.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   al-Husain
menceritakan   kepada  kani,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku, dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:
>S±ji\>±SS'5=£€j6   "Maka  tathala  Thalut  keluar  membowa
fe#fora#);cz"   untuk   bexperang   dengan   Jalut,   Thalut   berkata
kepada Bani Israil:  £i>r=jsi"d( €| ''Ses##ggI¢fe#);a .4//¢fe
ahan  menglyi  hamu  dengan  suatu  sungai"  ±a, berkatzi..  sehath

830    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/473).
83t    Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/361) dan lbnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/373).

I-----iiiiiiiiiiiiiiE--



r|Of sir AIh-Thahari

sungai  antara Yordania dan Palestina dan itu sungai yang aimya
tawar832.

Para  ahli  tafsir lainnya berkata:  Itu  sebuah  sungai  di  Palestina,
sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5695.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Ayahku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     Pamanku
menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Ayahku    menceritakan
kepadaku,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:   'di6!

3±£ESS "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan
swo/I/  sw#grz."  Sungai  yang  Bani  lsrail  diuji  dengannya  adalah
Sungai di Pa|estina833.

5696.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari

Asse_ss„u„dgd:„;:;taa2g„a:T:n„:;:agh;y¢z*&#>de#:a,;6;„„€,;,
itu adalah sungai di Pa|estina834.

A#;ufe£L¥±antLft±¥.?:,:+±:f±%'£<cJ'i`j+,j¥iL,i3fc£
"Maka siapa di antara

kamu    meminum     airnya;     buhanlah     ia    pengikutku.     dan
barangsiapa   tiada   meminumnya,   kecuali   menceduk   seceduk
tangan,   maka   dia   adalch   pengihatha."   Kemudian   mereka
meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka" dan din
memberitahu  mereka  bahwa  siapa  yang  tidak  meminumnya,

yakni dari.air sungai itu, dan Aa' pada:  iL, <;  i:3   "Sz'apa dz.
cz#/czra  4czmw  memz.##m  czi.rm)/a"  dan  dalam  firman-Nya:   fJ<  cr'j

i:=l;j'  ''D¢# b¢r¢7?grz.apcz /i.czc7a memz.#w77!ny¢ " kembali ke sungai

dan   maknanya:   aimya.   Air   tidak   disebutkan   karena   sudah

832    Mawardi da|amA#-IVw4a!f w.4/ U)Jw# (1/317).
833    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/473)  dan Ibnu Athiyah dalam ,4/ "wAczrrz.r A/

Jya/.I.z(1/334).
834     Ibid.

------- ul
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dipahami oleh pendengar dengan menyebut sungai. 0leh karena
itu yang dimaksud adalah air yang ada di sungai itu.

Makna    firman-Nya:     a;=l:i       +<    "Da#    barcl#grz.apa    fz.ad¢
meJ"z.#z{mnycz " dia tidak merasakannya,  maksudnya:  Siapa yang
tidak  merasakan  air  sungai  itu,  dia  termasuk  golonganku.  Dia
berkata:   dia  termasuk  orang  yang  setia  dan  taat  padaku  dan
termasuk orang yang beriman pada Allah SWT dan perjumpaan
dengan-Nya.   Kemudian  dia  mengecualikan  cr   dalam  firman
AL++ch.. '±==J::. i i;3 "Dan barangsiapa tiada meminumny?" o:a_:nF
orang yang meminum  seciduk air dengan tangan mereka.  Maka
dia  berkata:  siapa  yang  tidak  meminum  air  sungai  itu  kecuali
seciduk air yang diciduk dengan tangannya,  maka dia termasuk

golonganku.

Ahli gz.„ `flf berbeda pendapat dalam membaca835:  c3;£t ?'  |<i
£3,+>  '€;   ''Kecwa/I.  me#cec7wk  sececJ%k  fa#ga# "  M,ayoritas  ahli

qz.rcz `cz/  dari  Madinah  dan  Bashrah  membaca  aij,  maknanya
satu cidukan, dari ucapanmu: ai.i  I:jj=£t`.  aijij`  adalah¢'z./ dari
•`j±Y\.   Ahli   qz.rcz`czf   lainnya   membaca   dengan   dfrcz7"ma fa,

makyanya:  air  yang  berada  di  telapak  orang  yang  menciduk.
ajji)`     adalah    I.s'z.7"     dan    aijjj\     itu    7"czsfedczr.     gz.7-cz`czf    yang

mengherankan  adalah  yang membaca dengan dfaczmmczfo  dengan
makna: kecuali orang yang menciduk dengan satu telapak tangan
air,  berbeda  dengan  iijf  jika  gfo¢z.#-nya  di/czfAczfokan  dan  dia
bukan   mashdar   karena   mczsfedczmya   aj`j=i`,   sedangkan   aijj
adalah   mflsfedczr   i=bji.   Jika   ai+i   berbeda   dengan   mczsfod¢r
`jj=i`, makaiijij\  dengan makna I.sz.in serupa dengan aij3j` yang
Oermakna/'!./.

835    0rang.orang  Kufah  dan  Ibnu  Amir  membaca  iij  dengan  gfocz.#  d4omm¢fe,

sedang yang lain membaca  dengan /¢ffeofe.  Lihat  roz.sz.r/ qz.ra `czfe .4s-Sab' (hal
69).

ir-------------
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Abu    Ja'far    berkata:    Disebutkan    kepada    kami    bahwa
mayoritas  mereka meminum  air sungai  itu,  maka siapa yang minum
akan merasa haus,  dan siapa yang menciduk dengan tangan dia akan
merasa kenyang, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5697.     Bisyr     menceritakan     kepada     kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
k#adtg\>E==(±±ar:13,:,q2±ahjt;F;a:gt<i=~a,r8.;±,+*;3<€£
-Fi;± "Maka siapa di antara kamu memi,num airnya; buhanlah ia

pengihatha.    dan    barangsiapa    tiada    meminumnya,    kecuali
menceduk   seceduk   tangan,    maha   dia   adalah   pengihatha."
Kemudian   mereka   meminumnya   kecuali   beberapa   orang   di
oH/czrcz     merekcz"    maka    kaum     itu    meminum    berdasarkan
keyakinan     mereka.     Adapun     orang-orang     kafir,     mereka
meminumnya tetapi tidak merasa kenyang. Adapun orang-orang

yang    beriman    menciduk     dengan    tangannya,     itu    sudah
memenuhinya  dan mengenyangkannya  cj,+> '€3;   J3#f  ga' Y<L
" Kecuali menceduk seceduk-tangan'836 .

5698.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,   dari   Qatadah  tentang  firman
Allah:£3,{>t=;6#Tty'1€L~+~.'j.5i:=l;;`+<cr'j+,;;j:iL,€;c#
ia    berkata:    Orang-orang    kafir    meminumnya    tetapi    tidak
kenyang-kenyang,     sedangkan     orang-orang     yang     beriman
menciduknya dengan tangan dan itu mengenyangkannya837.

5699.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami,  dari  ayahnya,  dari  Ar-Rabi' tentang
firman    Allah:.3ijft¢r' Y<!~i;1,.'L3g6 i:=l;j';J€cr'j +, # iL,<; c{3

836    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/474) darijalur lain dari Qatadah.
837    Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/361) dan lbnu Abi hatim dalam Tafsir (2/474).

---- i
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•ii;i.ftys\.,'Zi,.\Sfic-3£;£S;S   "Maka  siapa  d_i  aptara  kamu

meminum   airnya;   bukanlah   ia   pengihatha.   dan  barangsiapa
tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia
adalah   pengikutha."   Kemudian   mereha   meminumnya   kecuali
beberapa   orang   di   antara   mereka"   YELL+u  era:ng-orzmg  yaLng

beriman  di  antara  mereka.  Kebanyakan  mereka  meminumnya
kecuali  sedikit  dari  mereka,  yaitu  oi.ang-orang yang beriman  di
antara mereka. Salah seorang di antara mereka menciduk dengan
tangannya dan itu memenuhi dan mengenyangkannya838.

5700.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi, ia berkata: Ketika r¢bw/ dan apa yang ada didalamnya
berada di  rumah  Thalut,  mereka mengimani  kenabian  Syam'un,
menerima kekuasaan Thalut dan mereka sebanyak 80 ribu orang
keluar bersamanya untuk berperang.  Jalut termasuk orang besar
dan paling kejam. Tentaranya banyak dan dia beserta tentaranya
selalu  mengalahkan  musuh  yang  mereka  temui.  Maka  ketika
mereka  keluar  untuk  bexperang  melawan  Jalut,  Thalut  berkata

::,=;,Z#m.e;kTa;,tff~=6,,?3±+',fj€„¥;T#;#'A'ri{a€„`'
menguji hamu dengan suatu sungai. Maha siapa di antara kamu
meminum   airnya;   buhanlah  ia  pengikutku.   dan  barangsiapa
tiada  meminumnya,  kecuali  menceduk  seceduk  tangan"  rr[zcka.
mereka  meminumnya  karena  kagum  pada  Jalut  maka  4  ribu
orang  menyeberangi  sungai  dan  76  ribu  lainnya pulang.  Siapa

yang  meminum  air  sungai  itu,  dia  akan  haus,  dan  siapa  yang
tidak meminumnya kecuali seciduk tangan, dia akan kenyang839.

5701.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab

838    |bu Abi Hatim dalam Tafsir (2/474).
839    Tidak  kami  temukan  cz}s¢r  dengan  lafazh  ini  kecuali  dalam  rarz.kA   77}obczrz.

(112:J7).

)-------------------
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memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata:
Allah  SWT  lewat  lisan  Thalut berkata  saat pergi  bersama para
tentara:  Tidak  ada seorangpun yang menemaniku kecuali  orang

yang mempunyai niat jihad!  Orang yang beriman tidak ada yang
tertinggal   dan   orang   munafik   tidak   mengikutinya,   mereka
kembali  kafir  karena  mereka  berdusta  dalam  ucapannya  saat
berkata:  Kami tidak akan menyentuh air sungai itu seciduk pun
atau kurang dari itu!  Maka Thalut berkata kepada mereka: <!

j±SF=$3'if)   "Sesungguhnya   Allah   akan   menguji   kamu
c7e7!gr#  swczfw  sw#gcH."  maka  mereka  berkata:  Kami  tidak  akan

menyentuh  air  sungai  itu  seciduk  air pun  atau  kurang  dari  itu!
Ibnu   Zaid  berkata:   Sebagian  mengambil   seciduk   air  dengan
tangan,  mereka  meminumnya  dan  itu  mencukupi  mereka.  Dia
berkata:  Orang-orang  yang  tidak  mengambil  air  itu  secidukpun
lebih kuat dari orang-orang yang yang mengambi|nya84°.

5702.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,   dari   lbnu   Juraij,   ia  berkata:   Ibnu   Abbas   berkata
tfej;;:tz8#fi:?Tg,%:,L~:,,±E±i+€=?fs#„'g#:'ri(4€A!
akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maha siapa di antara
kamu     meminum     airnya;     bukanlah     ia    pengihatha.     dan
barangsiapa   tiada   meminumnya,   kecuali   menceduk   seceduk
/cz#go#"   Maka    setiap    orang   meminum   menurut   kehendak
hatinya.   Siapa   yang   menciduknya   dan   dia   taat,   maka   dia
kenyang  karena  ketaatarmya  dan  siapa  yang  meminum  lebih
banyak dan dia durhaka, maka dia tidak merasa kenyang karena
kedurhakaannya841.

5703.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Salamah

840    Tidak kami temukan aJsor ini dalam referensi kami.
84'    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/474).

---------------- i
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menceritakan kepada kami,  dari  Ibnu Ishaq dari beberapa orang
ulama dari Wahab bin Munabbih tentang firman Allah:  <; c;3
•3,+>'€;c5#ty'Y€£~+~,'i3.5i:=l;;'+fc,'.i+,;;j;iL,''Mczkas!.ap¢
di  antara kamu meminum  airnya;  buhanlah  ia pengikutha.  dan
barangsiapa   tiada   meminumnya,   kecuali   menceduk   seceduk
fa#gcz# '' Allah SWT berfirman:  ;L€=; *+; ty<LiL, ij;;:  "KeJ72wdz.o#
mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka"
maka  mereka  menyangka  siapa  yang  meminum  lagi  dan  itu
dilarang,     dia     tidak     merasa     kenyang,     dan     siapa     yang
meminumnya  seperti  yang  diperintahkan  yaitu  dengan  seciduk
tangan, maka dia memenuhi dan mencukupinya842.

Penakwi]an firman Allah:  iJ6J£' L#`: a.j{jji:i;€thr
\:1'-f6;rfu4   (Maka  tatkala  Thalut  dan  orang-orang  yang  beriman
bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah
minum  berkata:  "Tak ada kesanggupan  kami pada I.art ini untuk
melawan Jalut dan tentaranya)

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya
itu:   j£  ,:i;j€  liLr   ''A4czkcz  fo/4cz/cz  7lrfecz/wf  me7I};ebercz77gz."  ketika  Thalut

menyeberangi sungai. Huruf ¢¢ ' pada 33j+ kembali ke sungai dan itu
adalah kz.7tayczfe dari nama Thalut. Dan firman-Nya:j±£' i:;;\£ <z±`(i
"Dan     orang-orang    yang     beriman     bersama    dia"     yaLin    D±a.

menyeberangi   sungai  bersama  orang-orang  yang  beriman,  mereka
bckati1.. €33>3i3)  i3\f y> 'r.:;}i\ \:1 '-5£;1£ S   "Tak ada kesanggupan kami

pada hart ini untuk melawan Jalut dan tentaranya."

Ahli  tafsir  berbeda  pendapat  mengenai  jumlah  orang  yang
menyeberangi   sungai   bersama   Thalut   saat   itu   dan   siapa   yang
mengatatan ...,9j>*3  iJ\±>  'r.±'\  \=1  '-££6 S  "Tak ada kesanggupan
kami  pada  hart  ini  untuk  melc[wan  Jalut  dan  tentaranya".  Sera.g:raf+

842    Tidak kami temukan czfs¢r ini dalam referensi kami.
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mereka  berkata:  Jumlah  mereka  sama  dengan jumlah  pasukan  Badr

yaitu   300   ditambah   belasan   orang,   sebagaimana   riwayat-riwayat
berikut ini:

5704.  Harun  bin  Ishaq  AI  Hamdani  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Mush'ab  bin  AI  Miqdam  menceritakan  kepada  kami,
dan  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu   Ahmad   Az-Zubairi   menceritakan  kepada  kami,   mereka
semua berkata: Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  AI  Barra`  bin  Azib,  ia
berkata:  Kami  membicarakan  soal jumlah  pasukan  Badr  yang
sama dengan jumlah pasukan Thalut yang menyeberangi sungai
bersamanya  dan  mereka  semua  beriman  yaitu  sebanyak  300
ditambah belasan orang843.

5705.  Abu Kuraib menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu Bakar
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abu Ishaq menceritakan
kepada  kami,  dari  AI  Barra`,  ia  berkata:  Kami  membicarakan
soal jumlah  pasukan  Badr  yang  sama  dengan jumlah  pasukan
Thalut   yaitu   sebanyak   300   ditambah   belasan   orang   yang
menyeberangi sungai844.

5706.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:   Abu   'Amir   menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:
Sufyan  menceritakan  kepada  kami,   dari  Abu   Ishaq  dari   AI
Barra`,  ia  berkata:   Kami  membicarakan  bahwa  sahabat  Nabi
SAW pada perang Badr beriumlah 300 ditambah belasan orang,
sama    dengan    pasukan    Thalut    yang    menyeberangi    sungai
bersamanya,   dan   hanya   orang   beriman   yang   menyeberang

843    Bukhari   dalam   A/   MczgfoGzz.   (3958)   dengan   sepertinya,   dan   juga   dengan

sepertinya   (3959)   dari  Abdullah  bin  Abi   Syaibah  dari  Yahya  dari   Sufyan
dengarmya.

844    Tirmidzi dalamsw#a# (1598).
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bersamanya845.

5707.   Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ayahku
menceritakan kepada kami, dari  Sufyan, dari Abu Ishaq dari  AI
Barra` yang serupa dengan itu846.

5708.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Mu`ammil   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sufyan
menceritakan  kepada  kami,  dari  Abu  Ishaq  dari  AI  Barra`,  ia
berkata:  Kami  membicarakan  bahwa  sahabat  Nabi  SAW  pada

perang  Badr  sama  dengan  pasukan  Thalut  yang  menyeberangi
sungai bersamanya dan hanya orang beriman yang menyeberang
bersamanya847.

5709.  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad     menceritakan     kepada    kami,     ia    berkata:     Mus'ir
menceritakan kepada kami,  dari  Abu Ishaq dari  AI  Barra`  yang
Serupa dengan itu848.

5710.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Disebutkan kepada kami
bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat beliau pada saat

perang Badr:

L}'L i5?' i}; L}'lL +i#i ;*; F°i
"Jumlah   halian   sama   dengan  jumlah   pasukan   Thalut   saat

mcrekcz  ber/.wmpcz /a/w/''.  Jumlah  sahabat  Rasulullah  SAW  saat

Perang Badr adalah 300 ditambah belasan orang849.

845    |bnu Majah dalam sw#a# (2828).

Ahmad dalam A4ds7iad (4/290).
Ibnu Majah dalam Sw#a# (2828).
Ibnu Sa'd dalam 77!crbagczf (2/19).
Ibnu  Jauzi  dalam  Zard  A/  A4lczsz.r  (1/298)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D#rr  t4/
A4l¢7ifs#r ( 1 /760) dan dinisbatkan kepada Thabari.

)--------
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5711.    AI    Mutsanna   menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu Ja'far menceritakan
kepada kami, dari ayahnya dari Ar-Rabi', ia berkata: Allah SWT
menguji  orang-orang  yang beriman  dengan  sungai  dan jumlah
mereka  300  ditambah  belasan  orang  lalu  Daud  datang  untuk
menggenapkanjum|ahitu85°.

Para   ahli   tafsir  lainnya  berkata:   Yang  menyeberangi   sungai
bersama Thalut beljumlah 4 ribu orang dan orang yang beriman
berpisah   dari   orang   kafir   dan   munafik   saat   bertemu   Jalut,
sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5712.   Musa  bin  Harun   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada   kami,   dari   As-Suddi,   ia   berkata:   Bani   lsrail   yang
menyeberang  bersama  Thalut  berjumlah  4  ribu  orang.  Ketika
Thalut   dan   orang-orang   yang   beriman   yang   menyeberang
bersamanya lalu mereka melihat Jalut, mereka kembali lagi dan
berkata.. c33.}};5  S3\€, 'r:£i\ \=1 '-5Sf L 4   "Tak ada kesanggupan
kami pada hart ini untuk melowan Jalut  dan tentaranya"  Iuga
kembali  sebanyak  3.680-an  dan  sisanya  300  ditambah  belasan
orang sejumlah pasukan Badr85] .

5713.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadcku,  dari  Ibnu  Juraij,  ia berkata:  Ibnu  Abbas,  ia berkata:
Ketika   Thalut   bersama   orang   yang   beriman   menyeberangi
sungai, orang-orang yang meminum air sungai berkata:  i=¢ Y'
c9}3`if)f>5I€,'FS\\:1"Takadakesan_g.gupankamipadahariini
untuk melowan Jalut dan tentaranya'852 .

Tidak kami temukan dalam referensi kami.
Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/476).
As-Suyuthi  dalam .4d-Dwrr A/ A4¢#fsw7` (1/759)  dan hanya  dinisbatkan kepada
Mushannof , da,n\that An-Nukat wa AI Uyun (11317).

----------------
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang
diriwayatkan  dari   Ibnu  Abbas  dan  yang  dikatakan  oleh  As-Suddi
bahwa   yang   menyeberangi   sungai   bersama   Thalut   adalah   orang
beriman  yang tidak meminum  air sungai  kecuali  seciduk tangan  saja
dan   orang  kafir  yang  meminum   air  sungai   dengan  banyak.   Lalu

perbedaan   antara   mereka   berdua   adalah   saat   melihat   Jalut   dan
tentaranya.      Orang-orang      yang      kafir      dan      munafik      tidak
mengindahkannya dan merekalah yang mengatakan:  fj!'{ 1=£  i56 Y'
•9j>f~±;)    f>3\fe  "Tak  ada  kesanggupan  kami  pada  hari  ini  untuk
me/czwcz#  /cz/w/  c7cz#  fe77/czrcz#);cz"  dan  orang  yang  memiliki  mata  hati

dengan perintah Allah SWT mereka pergi dan merekalah orang-orang

yang teguh imafnnya dan mereka berkata:  `ifi, £={£ ;L5' ,ifi, i; r£=
:U.giv±j '€'tir)  fi) *b;'-.':£± "Berapa banyak terjadi golongan yang

sedikit  dapat mengalahkan  golongan yang  banyak dengan izin Allah
dan Allah beserta orang-orang yang sabar" .

Jika  orang  lalai  mengira  bahwa  tidak  mungkin  orang  yang
menyeberangi  sungai  bersama  Thalut  kecuali  orang  yang  beriman

yang  teguh  imannya  dan  yang  hanya  meminum  seciduk  tangan  air
sungai, karena Allah SWT berfirman: ,{£' L#\; 6.ji(i j£ ,:Jj€ lil`
Maka  tatkala  Thalut  dan  orang-orang  yang  beriman  bersama  dia
fe/czfe  me7c);ez)ercz#gz.  sw77gcH.  I./# "  telah  diketahui  bahwa  hanya  orang

beriman   yang   menyeberangi   sungai   bersama   Thalut   berdasarkan
hadits yang diriwayatkan oleh AI Barra`  bin Azib, karena kalau orang

yang  kafir  menyeberangi  sungai  seperti  orang  yang  beriman  maka
Allah SWT tidak mengkhususkan sebutan orang yang beriman. Hal ini
bertentangan dengan dugaannya.

Hal  itu  karena  dia  tidak  mengingkari  bahwa  dua  kelompok,

yaitu kelompok orang yang beriman dan kelompok orang kafir sama-
sama menyeberangi sungai, maka Allah SWT memberi tahu Nabi-Nya
Muhammad  SAW  tentang  orang-orang beriman  yang  menyeberangi
sungai  karena  merekalah  yang  menyeberangi  sungai  bersama  raja
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mereka dan Allah SWT tidak menyebut orang kafir, meskipun mereka

j uga menyeberangi sungai bersama orang-orang yang beriman.

Dalilnya adalah firman Allah:  j<£' i:;:\; <+.j`tJ ;i ,:jj€ lan

#'ae-#ff#':I#:afa±kjr.±#h£#££n4o;!nf
orang  yang  beriman  bersama  dia  telah  menyeberangi  sungai  itu,
orang~orang yang telah minum berkata:  "Tak ada kesanggupan hami

pada  hari  ini  untuk  melawan  Jalut  dan  tentaranya."  Orang-orang
yang   meyakini   bahwa   mereka   ahan   menemui   Allah,   ia   berhata:
"Berapa  banyak  terjadi  golongan  yang  sedihit  dapat  mengalahhan

go/o#gr#  ycz7!g  Z7cz7]};czk  de73gr#  I.z!.#  j4//czfo "  Allah  SWT  menyebutkan
bahwa  orang-orang  yang menyangka bahwa mereka  akan menemui-

Nya merekalah yang mengatakan saat menyeberangi sungai:   ct3: r=-fi) 9:3b,''-b':±±± i-33i, i:S -fuj  -}±± "Berapa banyak terjadi golongan

yang  sedikit  dapat mengalahhan  golongan yang banyak dengan  izin
j4//CZA " bukan orang yang tidak menyangka akan bertemu Allah SWT
dan merekalah yang mengatakan:  €j,j#j ij\£> F3!.i 1=£ i5t£ Y` 'Tofr
ada   kesanggupan  hami  pada  hari   ini  untuk  melc[wan  Jalut   dan
/e#fcz7`cz7z)/a"   dan   tidak  boleh   menisbatkan   imam   pada   orang   yang
membangkang  bahwa  mereka  akan  bertemu  Allah  SWT  atau  yang
ragu dengan itu.

€rf{P:rfiafjk.¥;]gasnkEfifn,££+,l±:£,,;##4,#;{¢€.#:„€7#:
meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, ia berkata:  "Berapa
banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan

yang banyak dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang
sabar.)

Abu  Ja'far berkata:  Ahli  tafsir berbeda pendapat mengenai
dua kelompok ini. Maksudku, siapa orang-orang yang mengatakan  Y'------ I
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€C93>3.333S3\fa>'FS\\:1'-5Srfe"Takadakesanggupankamipadahariini
w#/wfa  rae/awcz#  /a/w/  dcz#   /e#/czrcz7t)/cz"  dan   siapa  yang  mengatakan`fi\ givb;'-o':£± `-is;, i:± -fr±  -,ass, i;, r= "Berapa banyak terjadi

golongan  yang  sedikit  dapat  mengalahkan  golongan  yang  banyak
cJe#gr#   I.zj#   zl//a¢"   ?   Sebagian   mereka   berkata:   kelompok   yang

mengatakan  i,a,,J.ij  ij€>  ij!.i  Cj  is6 Y`  ''rczk ac7a fres¢#ggapa#
hami pada hart ini untuk melawan Jalut dan tentaranya" aldalah:h era:ng
kafir dan munafik dan mereka tidak ikut belperang melawan Jalut dan
tentaranya  karena  mereka  memisahkan  diri  dari  Thalut  dan  orang-
orang  yang  teguh  bersamanya  untuk  memerangi  musuh  Allah,  Jalut
dan pasukannya dan merekalah  yang melanggar perintah Allah  SWT
karena  mereka  meminum  air  sungai,   sebagaimana  riwayat-riwayat
berikut ini :

5714.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami, dari
As-Suddi  sama dengan itu dan itu  adalah pendapat  Ibnu Abbas
dan baru saj a kami menyebutkan riwayatnya853.

5715.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,    dari    lbnu    Juraij:     ,ati|j£Ljr€icji:<±9€tJ6
"Orang-orang  yang  meyakini   bahwa  mereka   akan  menemui

j4//czfo,  be7.kcz/cz "  adalah  orang-orang  yang  meminum  seciduk  air

dan  mereka  taat.  Orang-orang  yang  pergi  berperang  bersama
Thalut  adalah  orang-orang  yang  beriman  dan  yang  tidak  ikut
adalah orang-orang yang menge|uh854.

Para  ahli  tafsir  lainnya  berkata:   kedua  kelompok  ini   adalah
orang-orang   yang   beriman   dan   tidak   seorangpun   di   antara
mereka  selain  hanya  meminum   seciduk   air,  bahkan  mereka

853    Lihat dua atsarr sebelumnya.
854    Tidak kanri  temukan dari  Ibnu Juraij,  dan  lihat hal  ini  dalam ,4#-IVwAczf wa A/

Uyw# ( 1/318) dan Zad ,4/ Wasz.r ( 1/298).
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semua orang-orang yang taat, tetapi sebagian mereka lebih benar
keyakinarmya dari yang lain. Merekalah yang diberitahukan oleh

Allah SWT bahwa mereka mengatakan:  £j£ ;Lf' ,ifi, ct3: r=
fi);;'i:b;'-o':&±`-ail,"Berapabanyakterjadigolonganyangsedihit
dapat  mengalahhan  golongan yang  banyak  dengan  izin  Allah"
dan yang lainnya lebih lemah keyakinannya dan merekalah yang
mengatakan:   i,o~j#5    5j}\£>   fj!.t   lJ    if¢   Y`    "rok  od¢
kesanggupan  hami  pada  hart  ini  untuk  melawan  Jalut  dan
/e7tfcz7~cz7t);cz ", sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

5716.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami,  dari  Qatadah tentang  firman Allah:  j£  ,:jj€  liL`

€±ft::2L,;:°=;,±f±f#,=,6ut¥6,d'{ii=¥#i€-#:
i {u.S£1i '€ "Maha tathala Thalut dan orang-orang yang beriman

bersama dia telah menyeberangi sungai itu,  orang-orang yang
telah minum berkata:  "Tak ada kesanggupan kami pada hart ini
untuk   melawan   Jalut   dan   tentaranya."   Orang-orang   yang
meyahini   bahwa   mereka   ahan   menemui   Allah,   ia   berkata:
"Berapa     banyak    terjadi     golongan    yang     sedihit     dapat

mengalahhan  golongan  yang  banyak  dengan  izin  Allah  dan
4//czfo  beserfcz  orcz77g-orcz7!g };cz#g  sczbczr"  Demi  Allah,  sebagian

orang mukmin lebih baik dan lebih teguh dari sebagian lainnya
dan mereka semua beriman855.

5717.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan   kepada   kami,   dari   Qatadah   tentang   firman
Allah  SWT:   ,fifgs3l>':;!;± `i±i,£q£ ;L+b' ,a±i, c*+ r±   ''Berapo
banyak   terjadi   golongan   yang   sedikit   dapat   mengalahkan

golongan yang  banyak  dengan  izin  Allah" bah.hwa. pa,ha pera;ng

855    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/476).
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Badr Nabi SAW bersabda pada para sahabatnya:

ajlLri: .}'d +L#i ;~+ *9i
"Kalian  sejumlah  tentara  Thalut,  yaitu  300  orang."  Qataidah;h

berkata:  Yang berperang bersama Nabi  dalam perang Badr ada
300 ditambah belasan orang856

5718.    Yunus    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata:
Orang-orang yang tidak minum walau seciduk air lebih kuat dari
orang   yang   preminumnya   dan   merekalah   yang   mengatakan:

i.;±±j±)i €3'&tj ,.fit g s3l>':i;± `i±,j]£ ;Lb' ,ifi, cr; r=    ''Berap¢
banyak   terjadi   golongan   yang   sedikit   dapat   mengalahhan

golongan  yang  banyak  dengan  izin  Allah  dan  Allah  beserta
orang-orang yang sabar"8S] .

Pendapat  yang  diriwayatkan  dari  AI  Barra`  bin  Azib  bahwa

jumlah  orang yang menyeberangi  sungai  bersama  Thalut  sama
dengan  pasukan  Badr  dan  kedua  kelompok  ini  yang  keadaan
mereka diceritakan Allah SWT, sama dengan pendapat Qatadah
dan Ibnu Zaid.

Abu   Ja'far   berkata:   Pendapat   yang  paling   benar   dalam
menakwilkan  ayat  ini  adalah  apa  yang  dikatakan  Ibnu  Abbas,  As-
Suddi dan Ibnu Juraij dan baru saja kami menyebutkan alasarmya.

Adapun  firman  Allah:  ,a( i:;£Lj r€icjla{<±}`tj6   "Ora#g-
orang yang  meyakini  balowa  mereka  ahan  menemui  Allah,  berkata"
maksudnya,   yaitu   berkatalah   "orang-orang   yang   mengetahui   dan
meyakini bahwa mereka akan menemui Allah SWT".

5719.  Musa  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari

856    Abdurrazzaq dalam Tafsir ( I/362).
857    Tidak kami temukan czrsor ini dalam referensi kami.
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As-Suddi   tentang   firman   Allah:   ,Jfii i:;£Lf rig;i c;3a3 <±9€tj6
"Orang-orang  yang   meyakini   baJowa  mereka   akan   menemui

t4//aft,  berfa¢/o '' yaitu orang-orang yang yakin858.

Jadi   penakwilan   ayat   ini:   Orang-orang   yang   meyakini   hari
akhirat   dan   membenarkan   akan   kembali   pada   Allah   SWT
berkata  kepada  orang-orang  yang  mengatakan:    Fj!.i Cj i56Y'
L3}*) f>}\S, "Tak ada kesanggupan hami pada hart ini untuk
in.elawan  Jalut  dan  tentaranya"  dengan  uCExpa.n   32±3,i,f
-faj  "BerafJa  banya,k  terjadi  golongan  yang  sedihit",  ya:ng

dimaksud  dengan  +i  adalah  berapa  banyak  kelompok  yang
sedikit  mengalahkan  kelompok  yang  banyak  dengan  ketentuan
Allah  SWT  dan  takdir-Nya.  6.2j4{€'a(j  ''Da#  j4//aft  6eserf¢
orcz#g-orcz#g );cz77g s'czbczr" dan  Allah  bersama  orang-orang  yang

menahan diri mereka demi ridha dan ketaatan-Nya.

Kami  telah  memberikan  penjelasan  tentang  dugaan  dan  salah
satu  maknanya  adalah  ilmu  yang  yakin  atas  kebenaran  yang
telah lalu dan kami tidak suka mengu|anginya859.

Adapun kata a=£j`  adalah--kelompok orang yang tidak ada bentuk
tunggalnya,  seperti  JaJbjj`  dan  jiJ`.  Dijamakkan  dengan  -lii
dan  ®j=i  dalam  keadaan  rcz/cz'  dan  Cp=i  dalam  keadaan  #czsfoczb
dan  frfocz/czc7fo  dan  dengan  mem/czffocz%kan  7!w#-nya  dalam  setiap

keadaan.   jj±;3    dengan   rcz/cz'   dengan   mengz.'rczb   ##7€-nya   dan

membiarkan  };cz'-nya  di  sana.  Dalam  keadaan  #czs¢czb  menjadi
led,  dalam  keadaan  fafocz/czdfo  j*=i  dan  z.'r¢b  ketika  k7!cz/czdfe  dan

#czs%czb   pada   7tw#-nya   dan   }jcz'-nya   tetap.   Jika   di-I.c7fecz/ofokan

menjadi:   `iLefi    £YjJb   dengan   tetapnya   #w7!   dan   membuang
tanwin,  seperti  kata  j*+  jamak  dari  a+  lilt+~  oho  dengan
menetapkan   #zt7z   dan   mengz.'rczbnya   dan   membuang   tanwin
karena   !.cZ%a/czfe,    demikian   juga   pada    setiap    z.sz.in    mcr#g#sfo,

858    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/476).
859    Lihat penafsiran ayat  17, 78 dari surah ini.

-     --              ri
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seperti:    6jfrj    al3j    i+'j    ajlo.   Adapun   jika   #aqz.sA-nya   pada
awalnya makajamaknya dengan /cz' seperti:.`JLcj 6Jf   dan il+
.rheJ.
Adapun firman Allah:  €#£)i a 'dfj  ''Dcz# f4//¢fo baser/¢ orcz#g-
or¢#g  );cmg   sczbczr"   Maksud   Allah   SWT:   Allah   SWT   akan
menolong  orang-orang  yang  sabar  untuk  beriihad  di jalan-Nya
dan  ketaatan   lairmya.   Dan  Dia  akan  menolong  mereka  dari
musuh-musuh-Nya    yang    menyimpang    dari   jalan-Nya    dan
melanggar  ajaran  agama-Nya.  Demikian juga  dikatakan  untuk
orang yang menolong orang lain, bahwa dia bersamanya dengan
makna dia bersamanya dalam bantuan dan pertolongan.

©©©

j€Ci;Liii~t=JiJ13-,o,jli3'JJQ,ip+#fu'j
©€£.i=S,fJ=t:;=fjl=;,\=i=+±`

"Tatkcilcl Jcllwt dan tentarcmya telc[h nampak oleh merekcl,

merehaptm ('Thahtt dan tentaranya) berdoci: "Yc[ Twhan
kcmi, t«angkanzcih kesabaran c[tas djri kamj, dan

kokohhanlcih Pendirian kcimt dan tolonglcih kami terhadcip
orang.orangkafr'.

(Qs. AI Baqarah [2]: 250)

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya:    \ij'L;
c,.,>J~}3iS)S±,.lib;i"TathalaJalutdantentaranyatelahnampakoleh
me7'efrcz "  Ketika  Thalut  dan  tentaranya  melihat  Jalut  dan  tentaranya.
Makna firman-Nya:  iL2?;;j mereka menjadi tampck dari bumi yaitu apa

yang  tampak  dan rata.  0leh karena itu,  orang yang buang  air besar
disebut  jjr-  karena dahulu  orang-orang pada masa jahiliyah mereka
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membuang air besar di tanah yang rata dan kelihatan. Dikatakan:    J3
®%  jjp~  jika  dia  keluar  ke  tanah  yang  rata.  Demikian juga  J9jiJ-

karena   mereka   membuang   air   besar   di   tanah   yang   rata,   maka
dikatakan J>jiJ-jika dia menuju tanah yang rata.

Adapun  firman  Allah:   j{f  \£iS£   Liii ~(f=J  ''ya  r%focz%  kczmz.,
tuangkanlah   kesabaran   alas   diri   kami"  maksod-INya..   Thalut  dan

pasukannya berkata: j{= \=j; |iii ~l=J  "ya rwfoa# frcz"z.,  fwo#gko#/aft
kesczbczrcz# a/czs c7z.rj. frczmz" yaitu: Turunkanlah kesabaran kepada kami.

Dan filma;n AL+ltLh.. \±=\'i3} =;±; "Dan kokohkanlah pendirian
hamz. ",  maksud-Nya:  Kuatkanlah hati  kami  untuk memerangi mereka
agar Engkau meneguhkan kaki kami  sehingga kami  tidak dikalahkan
oleh  mereka.    Cz:i:=j-i   3ta.i   jf   t:;,¢;ij  ''Da#  fo/o#g/a!fr  kczml.
/erAczdczp  ora!#g-o7~a#g  4cz¢r"  yaitu  orang-orang  yang  mengingkari-
Mu,    membangkang   pada-Mu   dan   menyembah    selain-Mu   serta
menj adikan berhala-berhala sebagai sesembahan.

©©©

-------------



St"ah AI Baqarah

'fitaL`\:j<J€:,j\:j¥j,fit+.:,L>+£j2jSr

I;tit,6tE:i'jj3+~es.t£,,'i=ifj'i=±=;{jai±j.i

+==j.-:gti,f,=fiJfH'\.=,i=fi+?===,i,==
© -'t 6£

"Mereka (tentara Thal"t) mengalchkan tentara Jcilwt

dengan izin Allah dan (dalcim Peperangan jtl4) Dand
membttn"h Jalwt, kemndjan Allah memberihan kepadanyci
(Doud) Pemerintchan dan hjkmah (sesttdrh meninggcilnya

Thalwt) dan mengajcul¢an kepadanya c[Pa yang dikehendaki.
Nya. Seandrinya Allah tidc[k meno!ak (keganasan)

sebchagtan wmat manusia dengan sebagian yang !crfu, Pasti
rusciklah b«mf ini. Tetopi Azlah memp«7iydi ha"7iia (yang

diourcLhhan) atas semesto azam".

(Qs. AI Baqarah [2]: 251)

Penakwilan firman Allah : <.J€ :.j`:j:fj,&(i/.± +ij;js
(Mereka  [tentara  Thalut]  mengalahkan  tentara  Jalut  dengan  izln
Allah dan [dalam peperangan itu] Daud membunuh Jalut)

Abu Ja'far berkata: Mcksud Allah SWT dengan firman-Nya
itu: Thalut dan tentaranya menyerang tentara Jalut,  <j¢ :.j\: ji€j'
"Dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut" da,la:in kalinat

ini ada yang dibuang karena cukup dengan petunjuk yang ada. Maka
maknak£'\iji=i+±'1;Z±\:a;i+i~eeJiJCS.,®,.++.`JJq,i:2±;:fu`j
6giv:Zii     ±~S^  S  {;;i=iK3 "Tathala Jalut  dan tentaranya telah

nampak oleh mereha, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya
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Tuhan kami, tuanghanlah kesabaran atas diri hami, dan hokohkanlah

pendirian kami dan tolonglah hami terhadap orang-orang hafir". (Qs.
AI   Baqarah   [2]:   250),  Allah  SWT  mengabulkan  doa  mereka,  Dia
melimpahkan kesabaran pada mereka,  meneguhkan kaki mereka dan
menolong mereka dari kaum yang kafir, ,d{ +;,L> +iL;£{S   "Merek¢
(tentar(i Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah" . Tctapi
kalimat itu ditinggalkan karena cukup dengan firman-Nya:   rJ£±;;<;
if) i::± "Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan
I.zz.H  4//czfo"  bahwa  Allah  SWT  telah  menjawab  doa  mereka.  Makna
Flrr)[\an-INya,fi i::* ri}34j   "Mereha (tentara Thalut) mengalahkan
/e#fczrcz  /cz/w/  de#gcz#  i.zz.#  4//czfo "  Mereka  membunuh  musuh  mereka

dengan qadha dan qadar Allah SWT. Dikatakan:   ac.ja Li+` ?jfj\ ?.P

Sjh.   J±S£   '>,'9f>     'J:£3  "Dan  (dalam  peperangan  itu)   Daud
77!embw#zt%  Jcz/#/"  .  Daud  dalam  ayat  ini  adalah Daud bin  Isya,  Nabi

Allah    SAW.    Dan    dialah    yang    menyebabkan    kematian    Jalut,
sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

5720.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bakar
bin  Abdullah  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Aku
mendengar Wahab bin Munabbih .berbicara,  ia berkata:  Ketika
Thalut keluar, atau ia berkata: Ketika Thalut berhadapan dengan
Jalut,     Jalut     berkata:     Hadapkan     kepadaku     orang     yang
menantangku.  Jika  dia  dapat  membunuhku,  maka  kalian  akan
memiliki  kerajaanku  dan jika  aku  dapat  membunuhnya,  maka
aku  memiliki  kerajaan  kalian!  Maka  Daud  datang  menghadap
Thalut,   1alu   Thalut  menjanjikannya   akan  menikahkan  Daud
dengan anaknya dan akan diberi sebagian hartanya jika dia dapat
membunuh   Jalut.   Maka  Thalut   memakaikannya   senjata   dan
Daud tidak  suka menggunakan  senjata itu.  Lalu  Daud berkata:
Jika   Allah   SWT   tidak   menolongku   mengalahkannya,   maka
senjata  tidak  berarti  apa-apa.  Maka  dia  keluar  dengan  ketapel

----   I
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dan  kantung  yang  berisi  batu.  Kemudian  berhadapan  dengan
Jalut dan Jalut bertanya kepadanya: Engkau yang akan bertarung
denganku?  Daud  menjawab:  Ya.  Jalut  berkata:  Celaka  engkau.
Engkau  tidak  keluar  kecuali   seperti   engkau  keluar  mengusir
anjing  dengan  ketapel  dan  batu?  Pasti  akan  aku  cerai-beraikan
dagingmu  dan  hari  ini  burung  dan  binatang  buas  pasti  akan
memakarmya!  Daud  berkata kepadanya:  Engkau,  wahai  musuh
Allah,  bahkan  lebih  buruk  dari  anjing.  Lalu  Daud  mengambil
sebuah batu  dan melontarkannya dengan ketapel  dan mengenai
antara  kedua  matanya  sampai  menembus  otaknya.  Maka  Jalut
terjatuh   dan   pasukannya   menyerah,   lalu   Daud   memenggal
kepalanya.   Ketika   pasukan   kembali   kepada   Thalut,   mereka
mengklaim  telah  membunuh  Jalut.  Di  antara  mereka  ada  yang
membawa  pedang  dan  senjatanya,   atau  badannya  dan  Daud
menyembunyikan kepalanya.  Maka Thalut berkata:  Siapa  yang
datang   dengan  kepalanya,   dialah   yang  telah  membunuhnya.
Maka   Daud   datang   dan   berkata   kepada   Thalut:    Berikan
kepadaku apa yang telah engkau janjikan padaku!  Maka Thalut
menyesal  atas janjinya  dan  dia  berkata:  Anak  perempuan  raja
harus ada mahamya dan engkau adalah orang yang berani, maka
bawakan mahamya berupa 300 g%z.//czfo (kulit ujung kelamin laki-
1aki) musuh kita!  Dia berharap dengan itu Daud akan terbunuh.
Maka Daud berperang dan menawan 300 orang di antara mereka
lalu dia memotong g„z.//czfo mereka dan membawanya dan Thalut
harus  mengawinkannya.   Dia  menyesal  dan  ingin  membunuh
Daud   sehingga  Daud   lari   ke   gunung,   Thalut  mengejar  dan
mengepungnya.   Pada   suatu   malam,   Thalut   dan   penjaganya
diserang  kantuk  yang  amat  sangat,  lalu  Daud  turun  ke  tempat
mereka   dan   mengambil   cerek   Thalut   yang   digunakan   oleh
Thalut   untuk   minum   dan   berwudhu'   dan   Daud   memotong
beberapa   helai   janggut    Thalut    dan   potongan   pakaiannya,
kemudian Daud kembali  ke tempatnya dan menyeru  [membuat
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perjanjian   dengan]86°   penjagamu.   Jika   aku   mau,   aku   dapat
membunuhmu  malam   ini  juga.   Ini   cerekmu,   beberapa  helai

janggutmu dan potongan pakaianmu.  Lalu dia mengirim semua
itu kepada Thalut.  Maka Thalut tahu,  bahwa kalau Daud mau,
dia  pasti  telah  membunuhnya  dan  itu  membuatnya bersimpati

padanya.  Lalu dia mengadakan peljanjian dengan Daud dengan
nama Allah  SWT  sehingga hal  itu dianggap  selesai.  Lalu Daud

pulang.  Namun  pada  akhimya,  Thalut  melanggar  kesepakatan
dan membuat muslihat untuk membunuh Daud dan Thalut tidak
memerangi  musuh,  kecuali  musuh  itu  kalah  sampai  dia  mati.
Bakar berkata:  Wahab ditanya dan  aku mendengarkan:  Apakah
Thalut Nabi yang diberi wahyu? Wahab menjawab: Wahyu tidak
datang   padanya,   tetapi    ada   Nabi    yang   bersamanya   yang
dipanggil Samuel, dia diberi wahyu dan dialah yang mengangkat
Thalutmenjadiraja861.

5721.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  karl,  dari  Ibnu  Ishaq,  ia  berkata:  Nabi
Daud  tinggal  bersama  empat  orang  saudaranya  dan  ayahnya

yang telah tua. Ayah mereka berhalangan ikut perang dan Daud
juga   berhalangan   karena   dia   menggembala   kambing   milik
ayahnya.    Daud    adalah    anak    paling    kecil.    Empat    orang
saudaranya  pergi  bersama  Thalut.  Ayahnya  memanggil  Daud
dan  orang-orang  saling  mendekat.  Ibnu  Ishaq  berkata:  Daud,
seperti  yang  disebutkan beberapa orang ulama dari  Wahab  bin
Munabbih,  adalah  orang  yang  pendek,  berwama  biru,  sedikit
rambut   kepalanya   dan   hatinya   sangat   bersih   dan    suci862.
Ayahnya berkata kepadanya: Anakku, kita telah membuat bekal

860    Yang  ada  dalam  kunmg  adalah  tambahan  dari   r¢/5z.r  4bdwrrczzzap,   dengan

adanya tambahan ini makna menjadi jelas.
86'     Abdurrazzaq  dalam  Tafsir  (1/364,   365)   dan  As-Suyuthi   dalam  ,4d-Dwrr  A/

Mantsur(1176L).
862    |ni adalah perkataan lbnu Ishaq disebutkan Thabari dalam r¢rz.frfo (1/281).
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untuk  saudara-saudaramu  untuk  menghadapi  musuh.  Bawakan
ini   kepada  mereka.   Jika  engkau   telah   memberikannya  pada
mereka,   cepat   kembali   kepadaku!   Daud   berkata:   Akan   aku
lakukan.  Lalu dia keluar dan membawa bekal untuk saudaranya
dan  dia juga  membawa  kantung  yang  berisi  batu  dan  ketapel

yang digunakannya untuk melempar kambingnya. Sampai ketika
dia berangkat meninggalkan ayahnya,  dia melewati  sebuah batu
dan  batu  itu  berkata:  Wahai  Daud,  ambillah  aku  dan  letakkan
aku dalam kantungmu. Engkau akan membunrih Jalut denganku.
Aku     ini    batu    Ya'qub!     Lalu     Daud    mengambilnya    dan
meletakkannya   di   dalam   kantungnya   lalu   dia   berjalan   lagi.
Ketika dia berjalan, tiba-tiba dia melewati sebuah batu yang lain
dan  batu  itu  berkata:  Wahai  Daud,  ambillah  aku  dan  letakkan
aku dalam kantungmu. Engkau akan membunuh Jalut denganku.
Aku     ini     batu     Ishaq.     Lalu     Daud     mengambilnya     dan
meletakkannya   di   dalam   kantungnya   lalu   dia   berjalan   lagi.
Ketika dia berjalan, tiba-tiba dia melewati sebuah batu yang lain
dan  batu  itu  berkata:  Wahai  Daud,  ambillah  aku  dan  letakkan
aku dalam kantungmu. Engkau akan membunuh Jalut denganku.
Aku ini batu Ibrahim.  Daud mengambilnya dan meletakkannya
di  dalam  kantungnya.  Kemudian  dia  beljalan  sampai  tiba  di
kaumnya   dan   dia   memberikan   apa   yang   dia  bawa  kepada
saudaranya.     Dia     mendengar     di     dalam     pasukan,     orang
membicarakan   Jalut,   kebesarannya   dan   kekaguman   mereka

padanya   dan   mereka   membesar-besarkannya.   Daud   berkata
kepada mereka:  Demi Allah, kalian membesar-besarkan musuh.
Aku tidak tahu bagaimana dia. Demi Allah, jika aku melihatnya

pasti aku akan membunuhnya. Hadapkan aku pada raja! Lalu dia
dihadapkan  pada  raja  Thalut  dan  dia berkata:  Wahai  raja,  aku
melihat kalian membesar-besarkan musuh dan demi Allah, jika
aku  melihatnya aku pasti  akan membunuhnya!  Thalut berkata:
Anakku,  kekuatan  apa  yang  engkau  miliki  untuk  membunuh
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Jalut?  Apakah  engkau  telah  menguji  dirimu?  Daud  menjawab:
Pemah  seekor harimau menyerang anak kambingku.  Maka aku
menangkapnya  dan  aku  ambil  kepalanya  dan  aku  hancurkan
rahangnya  lalu   aku   ambil   anak  kambing   itu  dari   mulutnya.
Ambilkan    aku    baju    besi    dan    lemparkan    padaku!    Maka
dibawakan   untuknya  baju  besi   dan   dia  melemparkannya   di
lehemya dan langsung dipakai. Mata Thalut dan Bani Israil yang
ada  di  tempat  itu  terbelalak.  Lalu  Thalut  berkata:  Demi  Allah,
semoga engkau dapat menghancurkannya!  Pagi harinya, mereka
kembali ke Jalut dan ketika dua pasukan bertemu, Daud berkata:
Tunjukkan kepadaku, yang mama Jalut!  Maka Daud ditunjukkan
Jalut  yang  sedang berada  di  atas  kuda  memimpin  pasukarmya.
Ketika Daud melihatnya,  batu-batu  yang  ada  di  dalam  kantung
berloncatan  dan  salah  satu  batu  berkata:  Ambillah  aku!  Yang
lain   berkata:   Ambillah   aku!    Batu   yang   satu   lagi   berkata:
Ambillah   aku!    Maka   Daud   mengambil    sebuah   batu   dan
meletakkannya   di   ketapelnya,   1alu   dia  melemparkannya   dan
mengenai antara dua mata Jalut dan menembus otaknya, lau dia
telj atuh dari kuda dan Daud langsung membunuhnya. Kemudian
tentara  Jalut  dapat  dikalahkan  dan  orang-orang  berkata:  Daud
telah  membunuh  Jalut  dan  Thalut  telch  digulingkan.   Orang-
orang mendatangi  tempat Daud  dan Thalut tidak  disebut-sebut
lagi. Hanya saja Ahli Kitab menyangka bahwa ketika Bani Israil
mendatangi   Daud,   Thalut  ingin  membunuhnya,   tetapi   Allah
SWT   mencegahnya   dan   dia   mengakui    kesalahannya   dan
bertaubat pada Allah SwT863.

Diriwayatkan  dari  Wahab  bin  Munabbih  tentang  Thalut  dan
Daud,  sebuah pendapat yang berbeda dengan dua riwayat yang
telah kami sebutkan. Pendapat itu adalah:

863    Tidak kami  temukan a/sc[r ini  dalam referensi  kami,  dan  ia  adalah  cerita  dari

Bani Israil, lihat safar Samuel pertama, j4/ /sfocrfe  16).

---H
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5722.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Isma'il bin Abdul Karim
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abdushshamad   bin
Ma'qil menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Wahab bin
Munabbih  berkata:   Ketika  Bani  Israil  menyerahkan  kerajaan

pada    Thalut,    diwahyukan    pada    Nabi    Bani    Israil    untuk
mengatakan   pada   Thalut:   Perangi   ahli   Madyan   dan  jangan
tinggalkan  seorang pun  hidup  dan  aku  akan  menampakkannya

pada  mereka!  Maka  Thalut  keluar  bersama  rakyatnya  sampai
tiba  di  Madyan  dan  dia  membunuh  semua  yang  ada  di  sana
kecuali    rajanya,    dia   hanya   menawannya    dan    menggiring
kambing-kambing mereka.

Maka  Allah  SWT  mewahyukan  pada  Nabi  Samuel:  Tidakkah
kau     heran     pada     Thalut.     Aku     perintah     dia     dan     dia
mengkhianatinya. Dia menjadikan raja mereka tawanan dan dia
menggiring  kambing-kambing  mereka.  Temui  dia  dan  katakan

padanya:  Aku akan mencabut kekuasaan dari rumahnya dan itu
tidak akan kembali sampai hari kiamat, karena Aku memuliakan
orang yang menaati-Ku dan menghinakan orang yang menghina

perintah-Ku!  Maka Nabi Samuel menemuinya dan berkata: Apa
yang telah engkau perbuat? Kenapa engkau jadikan raja mereka
tawanan  dan  kenapa  engkau  giring  kambing-kambing mereka?
Thalut  menjawab:  Aku  menggiring  kambing-kambing  itu  agar
aku dapat mendekatinya.

Samuel  berkata  kepadanya:   Sesungguhnya  Allah  SWT  telah
mencabut  kerajaan  dari  rumahmu  dan  itu  tidak  akan  kembali
sampai hari kiamat. Lalu Allah SWT mewahyukan pada Samuel
agar dia menuju rumah Isya. Mintalah agar dia memperlihatkan
anck-anaknya    padamu    den    minyakilah    anak    yang    aku

perintahkan nanti padamu urituk engkau minyaki dengan minyak
suci   agar   dia  menjadi   raja  bagi   Bani   Israil!   Maka   samuel

D---------
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berangkat  dan  tiba  di  rumah  Isya,  lalu  dia berkata:  Tunjukkan
kepadaku  semua anakmu!  Maka Isya memanggil  anaknya yang

paling  besar.   Lalu  datang  seorang  yang  gemuk  dan  tampan.
Ketika     Samuel     melihatnya,     dia     kagum     dan     berkata:
Alhamdulillah.  Sesungguhnya  Allah  SWT  Maha  Melihat  akan
hamba-hamba-Nya!  Maka Allah SWT mewahyukan kepadanya:
Sesungguhnya  kedua  matamu  melihat  apa  yang  tampak  saja.
Dan aku melihat apa yang ada di hatinya. Bukan dia, tunjukkan

yang lain padaku.

Maka   ditunjukkan   6   orang   dan   setiap   kali   Samuel   berkata:
Bukan  yang  ini.  Maka dia bertanya pada Isya?  Apakah engkau

punya  anak  selain  mereka?   Isya  menjawab:   Ya.   Aku  punya
seorang  anak  yang  berkulit  coklat  kemerah-merahan  dan  dia
sedang  menggembala  kambing.   Samuel  berkata:   Panggil  dia!
Ketika   Daud   datang   dengan  kulitnya   yang   coklat   kemerah-
merahan,   Samuel   meminyakinya   dengan   minyak   suci   dan
berkata   kepada   ayahnya:    Sembunyikan   ini.    Kalau   Thalut
melihatnya,  dia  akan  membunuh  anak ini.  Sementara itu,  Jalut
beljalan   di   depan  kaumnya  menuju   Bani   Israil   dan   Thalut
berialan bersama pasukannya  dari  Bani  Israil.  Mereka bersiap-
siap   untuk  bexperang.   Maka  Jalut   mengutus   seorang  utusan
kepada  Thalut:  Kenapa  engkau  membunuh  kaumku  dan  aku
membunuh   kaummu?   Bertarunglah   engkau   denganku   atau
bertarunglah denganku orang yang kau inginkan. Jika aku dapat
membunuhmu,   maka   kerajaanmu   menjadi   milikku   dan  jika
engkau dapat membunuhku, maka kerajaanku menjadi milikmu!

Maka  Thalut  mengirim  utusan  yang  berteriak  di  tempat  para
tentara: Siapa yang mau bertarung dengan Jalut864, Jika dia dapat

864    Hanya    sampai   di    sini   ofsczr   Thabari   dalam    rczrz.*A    berakhir,    kemudian

mengatakan:  "Kemudian  menyebutkan  kisah  Thalut  dan  Jalut,  di  mama  Daud
membunuhnya    dan    bexpindah    dari    Thalut    kepada    Daud."    Kemudian

-----------....---------.-.---------.---- (
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membunuh   Jalut,   maka   raja   akan   menikahkannya   dengan
anaknya dan akan membagi keraj aannya?

Maka  Isya  mengutus  Daud  kepada  saudara-saudaranya  -Ath-
Thabari    mengatckan:     Dia     adalah     lsya,     tetapi     mwfoczczdz./s

mengatakan:   Isya-yang   sedang   berada   dalam   barak   tentara.
Maka  Isya berkata:  Pergilah  dan  temui  saudara-saudaramu  dan
beritchukan    aku    apa    yang   mereka   perbuat.    Maka   Daud
mendatangi  saudara-saudaranya dan dia mendengar suara:  Raja
berkata:  Siapa yang mau bertarung dengan Jalut, jika dia dapat
membunuhnya maka raj a akan menikahkannya dengan anaknya.
Daud   berkata   kepada   saudara-saudaranya:   Tidakkah   ada   di
antara    kalian     yang    mau    bertarung    dengan    Jalut,     1alu
membunuhnya dan menikahi anak raj a? Mereka berkata: Engkau
ini   anak   yang   bodoh.   Siapa   yang   mampu   melawan   Jalut,
sedangkan dia termasuk orang yang kejam?  Ketika Daud tidak
melihat  adanya  keinginan  dari  mereka,  dia berkata:  Aku  akan

pergi    membunuhnya!     Mcka    mereka    men8hardiknya    dan
memarchinya.  Ketika  mereka  lengah,  Daud  pergi  dan  datang
orang   yang   berterick   tadi,   lalu   Daud   berkata:   Aku   akan
bertarung dengan Jalut.

Orang itu membawanya ke hadapan raja dan dia berkata: Tidak
ada  seorang  pun  yang  menjawabku  kecuali  seorang  anak  dari
Bani   Israil   ini?   Maka   raja   berkata:   Anakku,   engkau   akan
bertarung  dengan  Jalut  dan  membunuhnya?  Daud  menjawab:
Ya.  Raja  bertanya  lagi:  Apakah  engkau  pemah  menjinakkan
sesuatu?    Daud   menjawab:    Ya.    Aku    adalah    penggembala
kambing.   Tiba-tiba  harimau  menyerang  kambing-kambingku.

Inengatakan:    "Dalam   riwayat   ini   terdapat   penjelasan   bahwa   Daud   telah
dijadikan Allah  sebagai  raja  sebelum ia  membunuh Jalut,  dan  sebelum usaha
Thalut  untck  membunuhnya,   adapun  seluruh  riwayat  yang  kami   sebutkan
mereka  mengatakan:  sesungguhnya  Daud  menjadi  raja  sesudah  ia  membunuh
Thalut dan anaknya." Lihat rczr!.4rfe  Zlfeobczrz. ( 1/281, 282).

]-------------------.-
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Maka  aku  mengambil  rahangnya  dan  cku  hancurkan.   Daud
meminta   busur   dan   perlengkapan   lainnya   pada   raja,   1alu
mengenakannya  dan  dia  menunggang  kuda  kemudian beljalan
sebentar.  Lalu  Daud  turun  dari  kudanya  dan  kembali  kepada
raja. Raja dan orang-orang yang ada di sekitamya berkata: Anak

penakut!    Daud   datang   dan   berdiri   di   hadapan   raja.   Raja
bertanya: Ada apa denganmu? Daud menjawab: Jika Allah SWT
tidak  membunuhnya  untukku,  kuda  dan  senjata  ini j.uga  tidak
dapat    membunuhnya.    Biarkan   aku   membunuhnya   dengan
caraku. Raja berkata: Silakan anakku.

Maka   Daud   mengambil   kantungnya   dan   diikatkarmya   dan
menaruh   beberapa  batu   ke   dalamnya.   Lalu   dia  mengambil
ketapelnya  yang  dia  gunakan  untuk   menggembala,   lalu  dia
beljalan  menuju  Jalut.  Ketika dia mendekati  pasukan Jalut dia
berkata:  Di  mama  Jalut  yang  akan  bertanmg  denganku?  Maka
tampak   olehnya   Jalut   berada   di   atas   kuda   dengan   senjata
lengkap.  Ketika  Jalut  melihatnya,  dia  berkata:  aku  bertarung
denganmu? Daud menjawab:  Ya.  Jalut berkata:  Engkau datang

padaku  dengan  ketapel  dan  batu  seperti  en8kau  mendatangi
anjing?   Daud  menjawab:   Itu   dia.   Jalut  berkata  lagi:   Tidak
mengapa.   Aku  akan  membagi-bagi  dagingmu  untuk  burung
langit dan binatang buas di bumi. Daud berkata: Atau Allah yang
akan  membagi-bagi  dagingmu.  Lalu  Daud  meletakkan  sebuali
batu    dalam    ketapelnya,    kemudian    dia    memutamya    dan
melemparkannya ke arah Jalut dan mengenai batang hidungnya
sehingga bercampur dengan otaknya dan dia jatuh dari kudanya.
Lalu  Daud  mendatanginya  dan  memenggal  kepalanya  dengan

pedangnya dan menaruhnya di kantungnya dan membawanya ke
hadapan Thalut.

Mereka sangat senang dan Thalut pulang. Di dalam kota, Thalut
mendengar    orang-orang    menyebut-nyebut    Daud    dan    dia
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meratapi   dirinya.   Daud  mendatanginya  dan  berkata:   Berikan

padaku perempuanku!  Thalut menjawab:  Engkau menginginkan
anak    raja    tanpa    mahar?     Daud     berkata:     Engkau    tidak
mensyaratkan   mahar  padaku   dan   aku   tidak   punya   apa-apa.
Thalut  berkata:  Aku  tidak  akan  membebanimu  dengan  sesuatu

yang tidak engkau sanggupi. Engkau adalah orang berani dan di
pegunungan  kita  ini  ada  orang-orang  kanibal  yang  memerangi
rakyat dan mereka telanjang. Jika engkau dapat membunuh 200
orang dari  mereka,  maka bawakan  kepadaku 200 gAz.//cz¢  (kulit
ujung  kemaluan  laki-laki).  Maka  setiap  kali  Daud  membunuh
seorang   di   antara   mereka,   dia   menyusun   ghilfahnya   dalam
benang   dan   menyusunnya   sampai   200   gfez.//CZA.   Lalu   Daud
membawanya    ke    hadapan    Thalut    dan    melemparkan    itu
kepadanya   dan   berkata:   Berikan   perempuanku!    Aku   telah
memberikan  apa  yang  engkau  syaratkan  padaku.  Maka  Thalut
mengawinkannya dengan anak perempuannya.

Orang-orang     sering     mengelu-elukan     Daud     dan     mereka
bertambch kagum padanya. Maka Thalut berkata pada anak laki-
lakinya:    Bunuhlah    Daud!    Anaknya    berkata:    Subhanallah.
Bukankah dia adalali keluargamu! Thalut berkata: Dia anak yang
bodoh. Aku tidak melihatnya kecuali dia akan mengeluarkanmu
dan keluargamu dari kerajaan ini. Ketika dia mendengar itu dari
ayahnya, dia menemui saudara perempuannya dan berkata: Aku
takut ayahmu akan membunuh suamimu Daud. Perintahkan dia
untuk   hati-hati   dan   menyingkir   darinya.   Maka   istri   Daud
mengatakan itu pada Daud dan dia langsung menghilang.

Pada pagi hari, Thalut mengutus orang untuk memanggil Daud
dan istrinya telah membuat, di atas tempat tidur,  seperti bentuk
seseorang  yang  sedang  tidur  dan  berselimut.   Ketika  utusan
Thalut datang dan bertanya: Di mana Daud? Dia dipanggil raja!
Istrinya  menjawab:   Semalaman  dia  mengeluh  dan   sekarang
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sedang  tidur.   Kalian  dapat  melihatnya  di   atas  tempat  tidur,
Mereka  kembali  kepada  Thalut  dan  memberitahukan  hal  itu.
Setelah  satu jam,  Thalut  mengutusnya  lagi.  Maka  istri  Daud
berkata:   dia  masih  tidur.   Mereka  kembali  ke  raja  dan  raja
berkata: Bawa dia meskipun dalam keadaan tidur! Maka mereka
mendatangi tempat tidumya dan tidak menemukan siapa-siapa di
sana.  Mereka  mendatangi  raja  dan  memberitahukannya.  Maka
raja  mengutusnya  kepada  istri  Daud  dan  berkata:  apa  yang
membuatmu   membohongi   aku?   Istri   Daud   menjawab:   Dia
menyuruhku seperti itu. Aku takut jika aku tidak melakukannya,
dia  akan  membunuhku.  Daud  lari  ke  gunung  sampai  Thalut
terbunuh dan setelah itu Daud menjadi raja865.

5723.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih
dari Mujahid, ia berkata: Thalut adalah pimpinan pasukan. Ayah
Daud dan Daud mengirim sesuatu untuk saudara-saudara Daud.
Maka Daud berkata pada Thalut:  Kalau aku dapat membunuh
Jalut,  apa  yang  aku  dapatkan?  Thalut  beckata:  En9kau  akan
mendapat sepertiga kerajaanku dan akan aku nikahkan dengan
anakku. Lalu Daud mengambil kantungnya dan meletakkan tiga
batu  di   dalamnya  dan  dia  memberi  nana  batu-batunya  itu
dengan  Ibrahim,  Ishaq  dan  Ya'qub,  kemudian  dia  masukkan
tangannya dan berkata: Dengan nama Tuhanku dan Tuhan ayah-
ayahku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub! Maka dia mengeluarkan batu
Ibrahim   dan  meletakkan  di  ketapelnya,  maka  batu  tersebut
membakar  33  sel  kepalanya dan  membunuh  30 ribu  orang  di
belakangnya866.

865    Tidak kami temukan perkataan im secara lengkap dalam refel'ellsi manapun, dan

jelaslah  bahwa   ia  berasal   dari   cerita  bani   Israil,   dan  disebutlcan  dengan
maknanya secara panjang dalam Safar Samuel pertama pada dLia Ishah (16, 17).

866    Mujahid dalam Tafsir (hal. 241).
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5724.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi,  ia  berkata:  Pada  hari  itu,  ayah  Daud  menyeberangi
sungai bersama Thalut dan bersama 13 orang anaknya dan Daud

yang paling bungsu.  Pada  suatu hari,  Daud mendatanginya dan
berkata: Ayah, tidaklah aku melempar sesuatu dengan ketapelku
ini,   kecuali   aku   menjatuhkannya.   Ayahnya   berkata:   wahai
anakku,  bergembiralch.  Sesungguhnya  Allah  SWT  menjadikan
rezekimu dalam ketapelmu itu! Lain waktu Daud datang lagi dan
berkata: Ayah, aku memasuki pegunungan dan aku menemukan
harimau  yang  berlutut,  maka  aku  menungganginya  dan  aku
ambil kedua telinganya dan dia tidak menyerangku.

Ayahnya   berkata:   Bergembiralah   wahai   anakku.   Ini   adalah
kebaikan yang diberikan Allah SWT padamu!  Lain waktu Daud
datang  lagi  dan berkata:  Ayah,  aku beljalan  di  antara  gunung-

gunung, lalu aku berenang dan gunung itu berenang bersamaku.
Ayahnya   berkata:   Bergembiralah   wahai   anakku.   Ini   adalah
kebaikan yang diberikan Allali SWT padamu!

Daud  adalah  seorang penggembala  dan  ayahnya  membawakan
makanan untuknya dan untuk  saudara-saudaranya.  Lalu  datang
seorang Nabi  dengan  sebuah  tanduk  yang  ada  minyaknya  dan
baju dari besi. Lalu dia mengirimnya kepada Thalut dan berkata:
Temanlnu yang akan membunuh Jalut jika tanduk ini diletakkan
di kepalanya, tanduk ini  akan bergolak sehingga dia berminyak
dan  tidck  mengalir ke wajahnya  dan  di  atas  kepalanya  seperti
bentuk   mahkota   lalu   dia   masuk   dalarn   baju   besi   itu   dan
memenuhinya.    Maka    Thalut    memanggil    Bani    Israil    dan
mencobanya pada mereka, tetapi tidak ada yang cocok.

Ketika   mereka   selesai,   Thalut   berkata   kepada   ayah   Daud:
Apakah engkau punya anck lagi yang belum engkau perlihatkan
kepada kami? Ayah Daud menjawab: Ya. Tinggal anakku Daud
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dan  dia  akan  datang  membawa  makanan  kami.  Ketika  Daud
mendatanginya, dia melewati tiga buah batu di jalan dan mereka
berbicara  padanya  dan  berkata:  Wahai  Daud  ambillah  kami.
Engkau   akan   membunuh   Jalut   dengan   kami!   Mcka   Daud
mengambilnya  dan  menaruhnya  di  kantungnya.  Thalut  pemali
berkata:  Siapa yang dapat membunuh Jalut, akan aku kawinkan
dia   dengan   puteriku   dan   akan   aku   percayakan   kepadanya
kerajaanku.  Ketika Daud datang, mereka meletakkan tanduk itu
di kepalanya. Maka tanduk itu mendidih hingga berminyak dan
dia  memakai   baju  besi   dan   sanggup  mengembannya.   Daud
adalah  orang  yang  sakit-sakitan  dan  pucat.  Tidak  ada  seorang

pun yang memakainya, kecuali dia akan bergetar.  Ketika Daud
mengenakannya,     pakaian    itu    menyempit     sampai     rusak.
Kemudian  dia  beljalan  menuju  Jalut.  Jalut  adalah  orang  yang
besar dan kuat.

Ketika Jalut melihat Daud  muncul rasa takut dalam hatinya, lalu
dia    berkata:     Anak    muda,    pulanglal.     Aku    tidck    tega
membunuhmu!   Daud  berkata:  Tidak,  bahkan  aku  yang  akan
membunuhmu.  Lalu dia mengeluarkan batu dan meletakkannya
di ketapelnya.  Setiap kali dia mengambil batu, dia memberinya
nama.  Dia  berkata:  ini  dengan  mama  bapakku  Ibrahim.  Yang
kedua: dengan nama bapakku Ishaq dan batu yang ketiga dengan
nama bapakku Israil.  Kemudian dia memutar-mutar ketapelnya
sehingga  batu-batu  itu  menjadi   satu,   lalu  dia  lontarkan  dan

pecahlah  antara  dua  mata  Jalut,  kepalanya  hancur  dan  Daud
membunuhnya. Kemudian batu-batu itu membunuh setiap orang

yang  dikenainya  sehingga  tidck  ada  seorang  pun  yang  ada  di
hadapanya.

Saat  itu  mereka  menyerang  pasukan  Jalut  dan  Daud  berhasil
membunuh Jalut. Thalut pulang dan menikahkan Daud dengan
puterinya   dan   mempercayakan   urusan   kerajaan   kepadanya.
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Maka    orang-orang    condong    kepada    Daud     dan    mereka
mencintainya. Ketika Thalut melihat hal itu, muncul rasa dengki
dalam hatinya dan dia ingin membunuh Daud. Daud mengetahui
hal itu, maka dia mengkafani tempat khamer di tempat tidumya.
Thalut memasuki tempat tidur Daud dan Daud telah pergi. Maka
Thalut  memukul  tempat  khamer  itu  sekali  pukul  dan  hancur.
Maka  khamer  itu  mengalir  dan  satu  tetes  jatuh  ke  mulutnya,
maka  dia  berkata:   Semoga  Allah  merahmati  Daud.  Alangkah
banyaknya      dia      meminum      khamer!      Kemudian      Daud
mendatanginya  di  rumahnya  dan  dia  sedang  tidur.  Lalu  Daud
meletakkan dua anak panah di kepalanya,  di  kedua kakinya,  di
kanannya,  di  kirinya,  masing~masing  dua  anak  panah  lalu  dia

pergi.

Ketika Thalut bangun,  dia melihat banyak  anak  panah dan  dia
segera  tahu  dan  berkata:  Semoga  Allah  merahmati  Daud.  Dia
lebih    baik    dariku.    Jika    aku    mendapatkannya,    aku    akan
membunuhnya.  Dan  dia  telah  mendapatkanku,  dan  dia  tidak
membunuhku.   Suatu  hari,  Thalut  menunggang  kuda  dan  dia
menemukan Daud berjalan di tanah lapang. Thalut berkata: Hari
ini, aku clan membunuh Daud! Jika daud bersembunyi, dia tidak
akan ditemukan. Mcka Thalut menyusuri jej ak Daud. Daud takut
dan semakin takut,  1alu dia memasuki  sebuah  goa.  Allah  SWT
mewahyukan kepada  laba-laba untuk  membuat  rumah  di  sana.
Ketika Thalut  sampai  di  goa  itu,  dia melihat bangunan  rumah
laba-laba. Dia berkata: Jika di masuk ke sini, rumah laba-laba ini

pasti    hancur.    Maka    dia    menimbang-nimbang    dan    lalu
meningga|kannya.867

5725.  Diceritakan  kepadaku  dari  Ammar bin  AI  Hasan,  ia  berkata:
Ibnu  Abi  Ja'far menceritakan  kepada  kami,  dari  ayahnya,  dari

86]    Tarikh Thabari (\lz]9, Z80n dim Tofsir lbnu Abi Hatim (2M]8) dan Ad-Durr AI

Mantsur{\n6\-J63).
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Ar-Rabi',   ia  berkata:   Disebutkan  kepada  kami  bahwa  ketika
Daud mendatangi mereka, dia telah meletakkan tiga batu dalam
kantungnya.   Jalut  telah  maju  mengajak  mereka  berduel  dan
berseru:  Satu lawan satu!  Maka Thalut berkata:  Siapa yang mau
berduel  dengannya.  Kalau tidck ada yang mau,  aku yang  akan
berduel   dengannya.   Daud  bangkit  dan  berkata:   Aku.   Thalut
menghampirinya  dan  menguatkan  baju  besinya  dan  dia  mulai
melihatnya pantas  dan tegap.  Thalut merasa kagum dengan  itu,
1alu  dia menyiapkan  semua perlengkapannya.  Daud  melempari
mereka   dengan   batu   dan   mengenai   mereka.   Kemudian   dia
melempar  batu  kedua  dan  juga  mengenai  mereka.   Lalu  dia
melempar batu yang ketiga, maka terbunuhlah Jalut. Maka Allah
SWT  memberinya kerajaan  dan  hikmah  dan  men_gajarinya  apa

yang  Dia  kehendaki  dan  dia  menjadi  pimpinan  mereka  dan
mereka menaatinya868.

5726.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitaliukan     kepada     kami,     ia     berkata:     Ibnu     Zaid
menceritakan kepadaku tentang firman Allah SWT:  P.tj||:¢i
'J±..,-3r::`&~c±tc±, "Apakah hamu tidak memperhatikan pemuha-pemuka

B¢#z.   Jsrczz./".    (Qs.   AI   Baqarch   [2]:   246),   dia   membacanya
sampai:Cde:£!€rj;i;'a{jAiii;fty'¥€iijjj\=;i.{##Cbr
"Maka  tathala  perang  itu diwajibkan  atas  mereha,  merehapun

berpaling,  kecuali  beberapa orang saja di aatAIa. mereka.  Dan
Allah  Maha  Mengetahui  orang-orang  yang  zhalim".  (Qs.  AI
Baqarah  [2]:  246)  Dia berkata:  Allah  SWT  telah  mewahyukan

pada  Nabi-Nya bahwa  di  antara  anak  fulan  terdapat  seseorang
yang   melalui   tangannya,   Allah   membunuh   Jalut.   Di   antara
tandanya  adalah  tanduk  ini  yang  diletakkan  di  atas  kepalanya,
maka air clan memancar,

Maka    Nabi     itu    mendatangi    ayah    Daud    dan    berkata:

868    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/480).
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Sesungguhnya Allah  SWT telah  mewahyukan kepadaku bahwa
di   antara   anakmu   ada   yang   akan   Allah   SWT   pilih   untuk
membunuh Jalut. Ayah Daud menjawab:  Ya, wahai Nabi Allah.
Nabi itu berkata:  Maka dia mengeluarkan  12 orang yang tinggi-
tinggi.  Di  antara  mereka  ada  yang  luar  biasa.  Maka  Nabi  itu
mulai  mencoba  tanduk  itu  pada  mereka  dan  dia  tidak  melihat
apa-apa.  Dia  berkata  pada  anak  yang  gemuk  itu:  Kembalilah.
maka  dia  kembali.  Maka  Allah  SWT  mewahyukan  padanya:
sesungguhnya  kami  tidak  mengambil  orang  karena  bentuknya,
tetapi  kami  mengambil  mereka  karena  kebaikan  hatinya.  Dia
berkata:  Tuhanku, dia menyangka dia tidak memiliki  anak  lagi.
Allah  SWT  menjawab:   Dia  berdusta.   Lalu  Nabi   itu  berkata:
Tuhanku telali mendustakanmu. Engkau mempunyai anak selain
mereka. Maka dia berkata:  Allah benar wahai Nabi Allah.  Aku
mempunyai  anak  yang  pendek  dan  aku  malu  kalau  dia  dilihat
orang dan aku menj adikannya penggembala kambing.

Nabi  itu  bertanya:  Di  mama  dia?  Ayah  Daud  menjawab:  Di
lembah  ini  dan  ini  dari  gunung  ini  dan  ini.  Maka  Nabi  itu
mencarinya dan dia mendapati lembah yang mengalir antara dia
dan  tempat   dia  beristirahat.   Dia  berkata:   Dia  mendapatinya
sedang membawa dua anak kambing sambil menyeberangi aliran
itu  dan  dia  tidak  menenggelamkan  dua  anak  kambing  itu  di
lembah tersebut. Ketika Nabi  itu melihatnya dia berkata:  inilah
dia  orangnya,  tidak  diragukan  lagi.  Dia  menyayangi  binatang
dan pasti dia lebih sayang pada manusia.  Maka dia meletakkan
tanduk pada kepalanya dan pas sekali.  Lalu dia bertanya:  Anak
saudaraku,    apakah    engkau    melihat    di    sini    sesuatu    yang
membuatmu  kagum?  Dia  menjawab:  Ya.  Jika  aku  berenang,

gunung-gunung  ikut  berenang  bersamcku.  Jika  harimau  atau
serigala   atau   binatang   buas   datang   lalu   mengambil   seekor
kambing, aku mendatanginya, aku buka rchangnya dan dia tidak
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menyerangku.    Dia    menemukan    kantung    bersamanya.    Dia
berkata:   Dia   melewati   tiga   batu   yang   saling   meloncat   dan
masing-masing  berkata:  Aku  yang  akan  diambilnya.  Yang  lain
berkata:    Tidak,   tetapi    dia   akan   mengambilku.    Yang   lain
mengatakan  seperti  itu juga.  Maka  dia mengambil  semua batu
itu dan meletakkannya dalam kantungnya.

Ketika  dia  datang  bersama  Nabi  itu,  dan  mereka  keluar.  Nabi
itu    berkata    kepada    mereka: Ki'ij6;±aj' £=:+S'fif3i
" Sesunggwhnya Allah telah menganghat Thalut menjadi rajamu"

(Qs.  AI  Baqarah  [2]:  247)  dari  kisah  Nabi  mereka  dan  kisah
mereka  telah  Allah  SWT  sebutkan  dalam  al-Qur`an  dan  dia
membaca sampai  €#£){E'fi(i c7¢# 4/JaA  beseJ'f¢  ora#g-oJ'¢#g

};czng  sabczr''  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  249)  Dia  berkata:  Mereka
semua      berkumpul.      Lalu      dia      membaca:£a'fJfb=;£±t;
a.;Sfii "Dan tolonglah hami terhadap orang-orang hafir".

(Qs. AI Baqarah [2]: 250)

Jalut  berada  di  atas  kudanya  yang  memiliki  bercak-bercak.  Di
tangannya  ada busur dan  anak parch.  Dia berkata:  Siapa yang
akan bertarung?  Apakch pemimpin kalian yang akan bertarung
denganku?   Dia   berkata:   Thalut   takut   kepadanya.   Lalu   dia
menoleh pada sahabatnya dan berkata:  Siapa yang hari ini dapat
membunuh Jalut untukku?  Maka Daud menjawab:  Aku. Thalut
berkata:   Kemarilah.   Lalu   dia  melepaskan  baju   besinya   dan
mengenakannya pada Dind. Nabi itu berkata:  Allah SWT telah
meniupkan  dari  ruhnya  di  dalamnya  sehingga  memenuhinya.
Lalu dia melempar sebuah  anak panah dan mengenai baju besi
itu. Daud menghacurkannya tiga kali dan dia tidak apa-apa. Lalu
Thalut  berkata:  Ambillah  sekarang.  Daud  berkata:  Ya  Allah,

jadikanlali dia sebuah batu. Dia memberi nana satu batu dengan
Ibrahim, satu lagi dengan Ishaq dan satu lagi dengan Ya'qub.

Lalu dia menghimpun semuanya dan menjadikannya satu batu.
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Kemudian    dia    mengambil    batu    tersebut    dan    mengambil
ketapelnya,   lalu   diputar-putar   siap   untuk   dilemparkan.   Jalut
berkata:   Engkau  akan  melemparku   seperti   engkau  melempar
binatang  buas  dan  serigala?  Lempar  aku  dengan  busur.  Daud
berkata:  Aku  tidak  melemparmu  dengan  busur  pada  hari  ini
kecuali dengan ini. Dia juga berkata:  Ya, engkau lebih hina dari
serigala.  Lalu Daud memutamya dan  di  dalamnya  ada perintah
dan kekuasaan Allah SWT. Dia berkata:  Biarkan dia menempuh

jalan  yang  diperintah.  Maka  batu  itu  datang  berupa  awan  dan
mengenai  antara dua mata Jalut hingga menembus  tengkuknya.
Kemudian  batu  itu  membunuh  pengikut  Jalut  di  belakangnya
sekian dan sekian dan Allah SWT telah mengalahkan mereka869.

5727.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  dari  Ibnu Juraij,  ia berkata:  Ketika mereka melewati
sungai   yang  Allah   SWT  katakan   sebagi   ujian  bagi   mereka
melalui ucapan Thalut: £i>  r=j=i' 'fi{  €! ''Sesw"ggwfony¢
Allah akan menglyi hamu dengan suatu sungai" (Qs. AI Balqulaln

[2]:  249),  Jalut  datang  dan  Thalut  sulit  membunuhnya.  Maka
Thalut berkata:  Kalau Jalut terbunuh,  aku akan berikan kepada
orang  yang  membunuhnya  separuh  kerajaanku  dan  akan  aku
bagi  pamh  semua milikku.  Maka Allah  SWT mengutus  Daud.
Saat itu Daud sedang berada di gunung menggembala kambing.
9  orang  saudara Daud  ikut bexperang bersama  Thalut.  Mereka
lebih  pantas  dan  lebih  kaya  darinya,  lebih  dikenal  orang  dan
lebih dekat kepada Thalut dari pada dirinya.  Mereka berperang
dan meninggalkannya di tempat penggembalaan.

Saat    dia    menjumpai    Allah     SWT    dalam    dirinya    dan
memuliakannya, Daud berkata: Hari ini, cku titipkan kanbingku

869   A| Hakim dalam MwstodaraA (2/640) dan tidak memberikan komentar atasnya,

danAIBaghawidalamWa'aJz.mAf-ra»zz'/(1/232).
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pada  Allah  SWT.  Aku  akan  mendatangi  orang-orang  dan  aku
akan  tahu  ucapan  raja bagi  siapa yang dapat membunuh Jalut.
Maka    Daud    mendatangi    saudara-saudaranya    dan    mereka
menghardiknya   dan   berkata:    Kenapa   engkau   datang?   Dia
menjawab:   Aku   akan   membunuh   Jalut.   Allah   SWT   telah
menakdirkan  bahwa  aku  akan  membunuhnya.   Maka  mereka
mengejeknya.  Ibnu Juraij berkata: Mujchid berkata:  Ayah Daud
mengirim  sesuatu untuk  saudara-saudara Daud lewat Daud dan
Daud  mengambil  kantung  dan  memasukkan  tiga buah  batu  ke
dalamnya kemudian  dia memberinya nama  Ibrahim,  Ishaq  dan
Ya'qub.

Ibnu  Juraij  berkata:  Mereka  berkata:  Daud  adalah  orang  yang
lemah  dan  kumal.  Dia  melewati  tiga  bual  batu.  Batu-batu  itu
berkata kepadanya:  Wahai  Daud,  ambillah kami  dan  bunuhlah
Jalut  dengan kami.  Maka Daud mengambil ketiga batu  itu dan
menaruhnya di  dalam kantungnya.  Ketika dia menaruhnya,  dia
mendengar  sebuah batu  berkata kepada temannya:  Aku  adalah
batu Harm yang telah membunuh raja ini  dan  itu.  Batu kedua
berkata:  Aku  adalah batu Musa yang telch  membunuh  raja  ini
dan itu.  Batu ketiga berkata:  Aku adalah batu Daud yang akan
membunuh Jalut. Dua batu itu berkata: Wahai batu Daud, kami
adalah   penolongmu,   maka  jadilah   kita   satu   batu.   Batu   itu
berkata:  Wahai  Daud,  1ontarkan  aku karena aku  akan meminta
tolong  pada  angin.  Tempurung  kepalanya  seperti  kata  mereka
ada  600  kati,  dan  letakkan  aku  di  kepala  Jalut  dan  aku  akan
membunuhnya.

Ibnu  Juraij  berkata:  Mujahid  berkata:  Dia memberi  mama  satu
batu   dengan   Ibrahim,   satu   batu   lainnya   dengan   Ishaq   dan
satunya  lagi  dengan  Ya'qub  dan  Daud  berkata:  Dengan  mama
Tuhanku  dan  Tuhan  ayah-ayahku  Ibrahim,  Ishaq  dan  Ya'qub,
dan dia memasukkan batu-batu itu ke dalam ketapelnya.
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Ibnu   Juraij   berkata:   Daud   berangkat   menemui   Thalut   dan
berkata:  Engkau telah menjanjikan orang yang dapat membunuh
Jalut   separuh   dari   kerajaanmu   dan   separuh   semua  milikmu.
Apakah aku akan mendapat itu jika aku dapat membunuh Jalut?
Thalut  menjawab:  Ya.  Orang-orang  mengolok-olok  Daud  dan
saudara-saudaranya   mengolok    lebih    dari    itu.    Thalut    tidak
mengutus  seseorang  yang  dapat  membunuh  Jalut  kecuali  dia
mengenakan    baju    besi    miliknya.    Jika    dia    tidak    mampu
menanggungnya,  dia  akan  melepaskannya.  Baju  besi  itu  dibuat
dari  beberapa  baju  besi.  Maka  Thalut  memakaikan  Daud  baju
besi  itu.  Ketika dia melihat Daud  mampu  menanggungnya,  dia
menyuruhnya untuk maju dan Daud maju dan berdiri di tempat

yang   tidak   ada   seorangpun   mampu   berdiri   di   sana   dengan
memakai   baju  besi   itu.   Jalut  berkata  kepada   Daud:   Celaka
engkau,   siapa   engkau?   Aku   menyayangimu.   Majulah   orang
selainmu.   Engkau  orang  yang  lemah  dan  miskin.   Pulanglah.
Maka Daud berkata:  Aku yang akan membunuhmu dengan izin
Allah dan aku tidak akan pulang sebelum membunuhmu. Ketika
Daud  menolak  mundur  dan  tetap  ingin  membunuhnya,  Jalut
maju  untuk  menyerang  Daud.  Maka  Daud  mengeluarkan  batu
dari  kantungnya  dan  berdoa  pada  Allah  SWT  lalu  melempar
Jalut dengan batu itu. Angin melemparkan batok kepalanya dan
batu      itu     mengenai      kepala     Jalut     hingga     masuk     ke
kerongkongarmya lalu D aud membunuhnya.

Ibnu  Juraij   berkata:   Mujahid  berkata:   Ketika  jalut   dilempar
dengan  batu,   33   sel   kepalanya   terbakar   dan   dibelakangnya
terbunuh 30 ribu orang. Allah SWT berfirman:  <J€ : ,j\: J£Sj
"Dan  (dalam  peperangan  itu)  Daud  membunuh  Jalut".  Dand

berkata   kepada   Thalut:   Mama   janjimu?   Thalut   tidak   mau
memberikannya,  mcka  Daud  pergi  dan  tinggal  di  sebuah  kota
sampai Thalut mati. Ketika Thalut mati, Bani Israil mendatangi
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Daud,       menjadikannya      raja      dan      memberinya      harta

perbendaharaan Thalut. Mereka berkata: Hanya Nabi yang dapat
membunuhJalut.AllahSWTberfirman:£LJZ\:j<lj€S,j\:|=5j
'+~i4S.tL,,'2:1S3'51±3!\34Ji31i\'RI\"Dan(dalampeperanganitu)

Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya
(Daud)   pemerintahan   dan   hikmah   (sesudah   meninggalnya
Thalut)   dan  mengajarhan  kepadanya  apa  yang  dikehendaki-
Nya".&]0.

Penakwi]an r]rman Allah:  &1ifj €=£ajJj d£I{ 'fi{ 1L`\:i
I.'J±±.    \±,   (Kemudian   Allah   memberikan   kepadanya   [Daud]

pemerintahan  dan  hikmah   [sesudah  meninggalnya  Thalut]   dan
mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya)

Abu Ja'far berkata: Maksud Alalh SWT dengan firman-Nya:
Allah    SWT    memberikan    Daud    kerajaan    dan    hikmah    serta
mengajarinya apa yang Dia kehendaki.  Huruf fro' dalan firman-Nya:
'ff\   '±±\'.i  "Kemudian  Allah  memberikap  kepadanya"  k:erhoa+i  ke

Daud.   <4i:ji   adalah  kekuasaan  ';=±j:{j   adalah  kenabian.  Dan
Tlrman-Nya;. '.'i4.\Z:, ,'3:1S3 "Dan mengajarkan kepadanya apa yang
cZz.fae¢e#dokz.-Ivycz".   yaitu   Allah   SWT   mengajarinya   membuat   baju

bercerita.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT:.±± ¥S ,-i<:i >if|f6  "Dan Te,ah ka.ri aja:kan

u best untuk hamu, guna memelihara hamu

p.,efa?,g,faTr,keT+?¥P,ua?
`3C n  EJ!J

kepada Daud membuat baj
c7o/czm  peper¢HgrHmw''.  (Qs.  AI  Ahbiyaa`   [21]:  80).  Dan  ada  yang
mengatakan bahwa makna firman Allah:   'iffajJj i4i£1i 'a( aLj\:j
't~Jzf±. \±,  ,'2:1S3  "Kemudian  Allah  memberikan  kepadanya  (Daud)

pemerintahan   dan   hikmah   (sesudah   meninggalnya   Thalut)   dan_
mengajarkan  kepadanya   apa  yang  dikchendcki-Nya"   ArLch  S;INT
memberi  Daud  kerajaan  Thalut  dan  kenabian  Samuel,  berdasarkan

870   Tidak  kami  temukan  atsar  ini  dalam  refereusi  kami,  dan  telah  disebutkan

denganmakrmyasecararingkasolehMujahiddalamTafsir(hal241).
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riwayat berikut:

5728.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi,    ia   berkata:    Daud   menjadi    raja    setelah   Thalaut
terbunuh  dan  Allah   SWT  menjadikannya  Nabi,   sebagaimana
firman-Nya:  '.~6'.  \£,  ,'i=ifj   'i£=j:{j  difj.i  'at  3LZ\:i
"Kemudian Allah memberikan kepadanya  (Daud)  pemerintahan

dan  hikmah  (sesudah  meninggalnya  Thalut)  dan  mengajarkan
kepadanya  apa  yang  dikehendaki-Nya"  .ial beak:ate;.-ail-\  a;deLidh
kenabian.  Allah  SWT  memberi  Daud  kenabian  Syam'un  dan
kerajaanTha|ut.87l

c#fak#y£#firjTa,:,AE,.gr=f#£*fs{e££a¥rof€
Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan
sebagian    yang    lain,   pasti    rusaklah    bumi   ini.    Tetapi   Allah
mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.)

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya
itu: Kalau Allah SWT tidak menolak keganasan sebagian orang, yakni
orang-orang yang taat dan berimana kepada-Nya dengan sebagian lagi

yaitu orang yang bermaksiat dan menyekutukan-Nya sebagaimana Dia
menolak   orang-orang   yang   menolak   perintah   Thalut   pada   saat
melawan  Jalut,  yaitu  orang-orang  yang  kafir  pada  Allah  SWT  dan
mendurhckai-Nya dan Dia memberi mereka apa yang mereka minta
dimulai  dengan  diutusnya  raja  bagi  mereka  agar  mereka  beriuang
bersamanya  di jalan  Allah  SWT  dengan  orang-orang  yang beriman

pada   Allah   SWT,   yakin   dan   sabar   untuk   melawan   Jalut   dan
pa.sokannyz+,  J±fH'\ +S==5 "Pasti rusaklah bumi ini " mcksud-Nya..
Pendudrik bumi  akan binasa dengan hukuman Allah kepada mereka.

87'    |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/480).
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Maka  dengan  itu  bumi  akan  hancur,  tetapi  Allah  SWT  memiliki
kemurahan  pada makhluk-Nya.  Dia terus  menolak  keganasan  orang

yang  berbuat  dosa  dengan  orang  yang  berbuat  baik,   orang  yang
durhaka  dengan  orang  yang  taat  kepada-Nya,  orang  kafir  dengan
orang yang beriman.

Ayat  ini  adalah  pemberitahuan  dari  Allah  SWT  pada  orang-
orang munafik J?ang pada masa Rasulullah SAW menolak beriihad di

jalan  Allah  dan  menjadi  syahid karena keraguan  yang  ada di  dalam
diri mereka dan hati mereka yang sakit, juga orang-orang musyrik dan
kafir. Allah SWT akan menolak keganasan mereka dengan siksa yang
cepat  atas  kekafiran  dan  kemunafikan  mereka  dengan  orang-orang

yang  beriman  kepada-Nya  dan  rasul-Nya  yang  merupakan  orang-
orang yang memiliki mata hati dan kesungguhan dalam melaksanakan

perintah  Allah  SWT,  mereka  memiliki  keyakinan  dengan  realisasi
Allah   terhadap   janji-Nya   pada   mereka   untuk   beljihad   melawan
musuh-musuh-Nya  dan  musuh  Rasul-Nya berupa kemenangan  yang
cepat dan kemenangan dengan surga-surga-Nya di akhirat. Ahli tafsir
sependapat dengan kami, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

5729. Muhammad bin Umar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih
dari Mujahid tentang firman Allah:   J£}i  I;6{ ,fit fj: Y'j`}`;
3ifH!\    +5=:i    L±==  "Seandainya  Allah  tidak-menolak
(keganasan)  sebahagian  umat  manusia  dengan  sebagian yang
/czz.#, pczsfi. r"scz4/CZA bwmz. i.#z. " ia berkata: Kalau Allah SWT tidak

menolak  keganasan   orang-orang   yang  berbuat   dosa  dengan
orang-orang yang berbuat baik dan cara penolakan Allah dengan
mengganti  mereka  satu  dengan  yang  lain,  maka    +J=3fi
J±ffl\,     "Pasti     rusaklah     bumi     ini."     ya:in    binasa
Pen8huninya.872

872   |bnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/480).

-------------------.-      H
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5730.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
tentang firman Allah:   c}i=ij' c£:i i+£if ;6i ,at a;: Y'j')`j
3±:]j    "Seandainya    Allah   -tidak    menolak    (ke±anasan)
sebahagian  umat  manusia  dengan  sebagian  yang  lain,  pasti

=:Ap/::ahba:¥;n':Zr';n::or:::kaj:LkKd:]nauorf:Lgta:yEurt::::
dan    mengganti    sebagian    manusia    dengan    lainnya,    pasti

Penduduk bumi akan binasa.873

5731.   Ibnu   Waki'  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   ayahku
menceritakan kepada kami, dari Hanzhalah dari Abu Muslim, ia
berkata:  Aku  mendengar  Ali  berkata:  Kalau  tidak  ada  orang-
orang Islam di antara kalian, pasti ka|ian binasa.874

5732.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami, dari  ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang
firman Allah:  J3<ur +==±j€ j£± J£;5 L£6i ,af a: Y'jj
"Seandainya Allah tidak menolak fteganasan) sebahagian umat

manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini" ia,
berkata: akan binasa siapa yang ada di bumi875.

5733.  Abu  Hamid  AI  Himsi  Ahmad bin AI  Mughirah menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  Yahya bin  Sa'id menceritckan kepada
kami,  ia  berkata:   Hafsh  bin  Sulaiman  menceritckan  kepada
kami, dari Muhammad bin Suqch dari Wabrah bin Abdurrahman
dari    Ibnu   Umar,    ia   berkata:    Rasulullal   SAW   bersabda:
Sesungguhnya   Allah   SWT   akan   menolak   dengan   seorang

873    |bnu  Abi  Hatim  dalam  Tafsir  (2/480)   dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dw„  A/

Mantsur(\n64).
874    As_Suyuthi da|am Ad-Dwrr A/ MaHtswr (1/764).
875    Ihid.



rnaf sir Ath-Thari

mukmin  yang  saleh  100  orang keluarganya dari bencana.  Lalu
Ibnu Umar membaca:  +j=£j' a:i JiiS ;6{ ,6{ £j: Y'jj
J±gr\    "Seandainya    Allah  -tidrik    menolak    (kriganasan)
sebahagian  umat  manusia  dengan  sebagian  yang  lain.  pasti
rusaklah buni inilR;]6 .

5734.   Ahmad  Abu  Hamid  AI  Himshi  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:
Utsman   bin   Abdurrahman   menceritakan   kepada   kami,   dari
Muhammad bin AI Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda:

'4J> p\1;i;3

"Sesungguhnya    Allah    SWT    akan    memperbaiki    ndengan

kesalehan  seorang  muslim-  anaknya,  oucunya,  keluarganya,
keluarga  di  sckitarnya  dan  mereha  senantiasa  berada  dalan

penjagaan Allah SWT, selama dia berada di antara mereka.'S"

Abu Ja'far berkata: Kami telah menunjukkan firman Allah:
<Jf=j.t "Se7»esfcz a/czm " dan kami telah menyebutkan riwayatnya.

Abu  Ja'far  berkata:  para  qwrra`  berbeda  pendapat  dalam
membaca:  J3`fy-i   +±=:j'  a:i   J£;  I;6{  ,6f  fj:  Y'j'}j
"Seandainya   Allah   tidck  menolak   fteganasan)   sebahagian   unat

manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini'S]8 . Sat]i

876    Qurthubi  dalam Tafsir  (3/261)  dan  Ibnu  Katsir  dalam Tafsir  (2/429)  dan  ini

sanadnya lemah, karena Yahya bin Sa'id di sini adalah Abu Zakaria AI Athar AI
Himsi, ia lemah sekali, dan Shan'ani dalam Swbzi/ ,4s-Scz/¢m (3/139).

8"    Ibnu Abi Syaibah dalam MwsAa!»«a/(7/210), mnu AI Mubarak dalam Az-ZzfAd

( 1 /112) dan Abu Naim dalam fJi.fyafuJ A w/I.ya ` ( I /285).
878   Nafi',  Ya'qub  dan  Sahal  membaca:  cO.  1jlj masAdar eJ  seperti  ttf `f atau

masdar ci`J yang berarti e., dan yang lain meninaca:  eJ seperti l!,i. tjjip, lihat
Abu Hayyan dalam Tafsir (2/594) dan rais!.rJ}J qi.rtI `af As-Sab' (69).
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:ei°:epr:tt::i[:9#:`go#a#'#g#egka:bbeer:t„uj;a:absafohd;:
Allah SWT  sendiri  yang menolak makhluk-Nya dan  tidak  ada  yang

g;:,,,`#**Tf;gfi:,£;nai::.:;:aa:i-:N::,aadsaar:,ep'b::¥o:::;;I;=Tiibl!C:a-nfy:i

a

yang  memusuhi  chli  agama  Allah,  kekuasaan-Nya  dan  orang-orang
yang  beriman  kepada-Nya  dan  mereka  memerangi  mereka  karena
Allah.  Mereka  saling menolak karena  sangkaan  mereka dan  mereka
saling mengalahkan karena kebodohan mereka dan Allah  SWT  akan
menolak mereka dari para wali-Nya, orang-orang yang taat pada-Nya
dan yang beriman kepada-Nya.

Abu Ja'far berkata: Menurutku, kedua qz.rcz `¢/ ini dibaca oleh
ahli  gl.ra`clf  dan  kelompok  umat.  Dalam  g!.ro`of  itu  tidak  ada  satu
hgr¥i,uj¥ck¥:I:=j£2:a¢i:Tf:Thgi;,1,¥:afiJr:#j:¥`e`£:`:;.±

Thalut dan tentaranya. Mereka berusaha mengalahkan fez.zb Allah dan

pasukan-Nya.     Dalam     usaha     mereka     itu,     mereka     mencoba
mengalahkan  Allah  dan  penolckan-Nya  dari  kemenangan  yang  Dia

jamin. hitch makna penolckan Allah dari orang-orang yang menolak
Allah  dengan  wali-wali-Nya  yang  memerangi  Jalut  dan  tentaranya.
Mcka jelas, bchwa orang yang membaca:    ifi€ ;6{ ,a{ £j: Y'j'j`j
3fi{\      +S=:±      L±=   "Seandainya   Allah_  tidak   men?I?k
(keganasan)  sebahagian-umat  manusia  dengan  sebagian yap? ,la,in,,.
pasfz. rusakhafa a"mz. I.„ sama dengan orang yang membaca:  a: Y'j'}`j
jf±J£};;6{,6fdalampenckwilandanmakna.

©©®
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<4±~jii*'g£±jca-t>apt££<,fi{<-.\:dr;
:-:::`':-I;I

"It« ndctlcih rtyat-rtyat dnd Alto, Kerri bacalcan kepadrm«

de7tgan hak (be7tar) dan sesunggr4hnya ham« beriar-benar
scLzah seorang di antara nchi~mbi yang di«tus".

(Qs. AI Baqarah [2]: 252)

Abu  Ja'far  berkata:  yang  dimaksud  Allah  dengan  firman-
INya;.  ,ifI ±J;.N:. fie,  "Itu adalah ayat-ayat dari Allah" yawn ayaiLiryat
ini,  di  mama  Allah  SWT  telah  menceritakan  di  dalamnya  perihal
orang-orang  yang  lari  meninggalkan  rumah-rumah  mereka  karena
takut mati, dan Allah SWT memerintahkan kapada Bani Israil setelah
Musa yang meminta Nabi mereka untuk mengutus Thalut sebagai raja
bagi mereka dan ayat setelahnya sampai dengan fiman-Nya:  :,±j'j
<ri±}j\  '&  ±=i j> 'fi^ Tetapi Allah mempur_y_ai_P?rLmia (yang

c7!.cwrczfeha77/ flfas semesfa a/am ''. (Qs. AI Baqarch [2]: 251).

Dan yang dimcksud dengan fiman-Nya:  ,fit  <Jj.\:  hujjah-
hujjah,   ajaran   dan   dalil-dalil-Nya.   Allah   SWT  berfilman:   hilah
hujjah-hujjah-Ku    yang    telah   Aku   beritahukan   padanu    wahal
Muhammad    dan    Aku    beritchu    en8kau    kekuasaan-Ku    untuk
mematikan  orang  yang  lari  dari  kematian  dalan  satu  waktu  dan
mereka beribu-ribu jumlahnya dan Aku akan menghidupkan mereka
setelch itu, serta Aku jadikan Thalut raja yang memerintah Bani Israil
setelah  sebelumnya  dia  menjadi  pembawa  air  dan  tukang  sanak,
bukan  dari  keluarga raja,  lalu Aku mencabut kekuasaan itu darinya
karena  dia  melanggar  perintah-Ku  dan  Ahi  berikan  kerajaamya
kepada Daud karena ketaatannya kapada-Ku. Aku menolong pengikut
Thalut sedan9kan jumlah mereka sedilrit dan kekuatan mereka lemah
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dibanding Jalut dan tentaranya yang banyak dan kuat.  Hujjah-hujjah-
Ku   pada   orang   yang   mengingkari   nikmat-nikmat-ku,   melanggar

perintah-Ku,  mengingkari  Rasul-Ku  dari  ahli  kitab  Taurat  dan  Injil
yang   telah   mengetahui   berita-berita   rahasia   yang   Aku   ceritakan
kepadamu.

Mereka mengetahui bahwa berita-berita itu datangnya dari-Ku
dan   bukan    engkau    yang    membuat    dan    mengarangnya    wahai
Muhammad,    karena   engkau    adalah    seorang    yang    ctmmz.   (tidak
mengenal baca tulis), dan tidak termasuk orang yang pemah membaca
AI Kitab, sehingga mereka merasa ragu pada dirimu dan menuduhmu
telah membacanya dari lembaran Taurat mereka, akan tetapi ia adalah
hujjah-Ku atas mereka yang Aku bacakan atasmu wahal Muhammad
dengan benar dan yakin sebagaimana ia, tidak ada tambahan dan tidak
ada    penyelewengan    di    dalamnya,   <4}J'j±l   ;i    €££3    ''DaH
sesungguhnya  hamu benar-benar  salah  seorang  di  antara  nabi-nabi

)/cz7ig  cJz.atfcts"  dan   sesungguhnya   engkau   adalah  benar-benar   salah
seorang Rasul-Ku yang diikuti  dalam ketaatan dan keridhaan-Ku,  di
mama    ajaranmu    sama    dengan    ajaran    Nabi-nabi    yang    datang
sebelummu,    yaitu   menegakkan   perintah-Ku    dan   mendahulukan
keridhaan-Ku daripada hawa nafsu mereka.

©©©

'£jj:infigcr€+;i;6;#Ci=#j{cal55®

ejLj;>'ALtiiijgr=;;).t;j=S.tfec¥i;,'crij;£{±=
ui**r+iifg3J.j€!ij£=siG'at€~6j!`jEjid.i



Ta/sirAth+Thabari

j'jcjFur€rfj6£\;dr€r#i;£=:{grj¢±;;i-1i¥;~€

©±;.Gjr6'a{'SrjijftGJai€t£
"Rasttl-raswl itw Kami lebihhan sebtlgian (drri) mereka citas

sebagdicm yang loin. Di antara mereha add yang Allcih
berhata-hata (langsung dengan dia) dan sebagiamya Allcih

meninggihamya beberapa derajc[t. Dan Kam€ berihan
kepada Isd P"tera Maryam beberc[Pa mw'jizat serta Kcmi

perkwcit did dengan R"hail Qndus. Dan haha Allah
menghendcki, niscciya tidcklah berb"n"h+bttmthan orcmg-

orcng (yang datang) sesndch raswl-roul jtw, sesndah
dc[tcmg kepa[da mereha beberapa macam keferangan, c[kan
tetapt mereha berselisih, maha add di antara mereka yang

b2rinan dan aha (pnda) di antara mere:ha yang kafir.
Seandrinya Allah menghendcki, tidcklch mereha berbwmth.
bwnwhan. Ahan fetc[Pi Allah berb"at apci yang dikehendrki.

Nya".

(Qs. AI Baqarah [2]: 253)

Penakwilan firman Allah:  igcr`r{;;;j±8; i# Gis #J{ (ari
5ifj;; ;;;=';±±;;ii  (Rasul-rasul it; ira;; -I;tihk;n sebagian  (d?:i)_
mereka atas sebagaian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah
berkata-kata   (langsung   dengan   dia)    dan   sebagiannya   Allah
meninggikannya beberapa derdyat)

Abu Ja'far berkata: Adapun yang dimaksud firman-Nya:  ai;5

j£St  "Rasw/-rasw/ I.f# " adalah para Rasul yang Allah ceritckan dalam
surah  iri,  seperti  Nabi  Musa  bin  inran,  Ibrahim,  Isma'il,  Ishaq,
Ya'qub,  S.amuel  dan  Daud  serta  semua  Nabi  yang  Allah  beritakan
dalam  surah ini.  Allah  ra'aJa berfiman:  Mereka ahalch para rasul-
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rasul-Ku yang Aku lebihkan sebagian mereka dari yang lainnya, Aku
berbicara kepada sebagian mereka -yaitu kepada Nabi  Musa AS  dan
Aku tinggikan derajat  sebagian mereka dari  sebagian  lainnya dengan
kemuliaan  dan  kedudukan  yang  tinggi.  Berdasarkan  riwayat-riwayat
sebagai berikut :

5735.  Muhammad bin  Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Isa menceritakan
kepada kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid tentang  firman

411ch  Ta'ala   :i=ife if eci3£ 3±gf\ 1iss.   "Rasul-rasul  itu  Kami

::;Ag¥:ksa::oz,]Ta„h,3:::1::::hog;o5S£::ajz;a::fy##,„,€£:
antara  mereha  ada yang  Allah  berkata-kata  (langsung  dengan
dia)  dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat"
bahwa   Allah   rcz'a/cz   berbicara   kepada   Nabi   Musa   AS   dan
mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia.879

5736.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibu  Abi  Najih  dari  Mujahid,
dengan riwayat yang sama.880

Dalil   yang   menunjukkan   kesfeczfez.foam   apa   yang   telah   kami

katakan adalah sabda Rasulullah SAW:

•3P% Jii3i I,i ti; : gS Li :j±:;; +' '1:+ t¥i
;::--I j> cZ, :T=::)` 3:l;Ji `Jf  .+i:J|  :=,:,£J,i

i+£l£.l 'J ®LiiJ cl;#3 ik:I L2;fyi 'j,  oi=j;i

::#rgi#a]::ar::(r2a4fl:,)r(2;483
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ThfsiT Ath:Thari

•J!#:i;Lf-jj

"Aha  diberikan  lima  macam  hal  yang  tidak  diberihan  kepada

seorang  (Nabi)   lain  sebelum  aku,  aku  diutus  kepada  orang
berkulit merah dan hitam (semua manusia), alca ditolong dengan
rasa  takut,  sesungguhnya  muswh  merasa  takut  dariku  sekira

jarak  perjalanan  satu  bulan,  bumi  dijadikan  sebagai  tempat
sujud  (masjid)  dan  sarana  bersuci  bagiha,  dihalalkan  bagiku
harta  rampasan  perang  yang  tidck  dihalalkan  bagi  seorang
(Nabi)   pun   sebelumku,   dan   dihatahan   kepada]ca   mohonlah
niscaya akan diberikan, mcka aku simpan permohonan itu agar
aha dapat memberi syafa'at (pertolongan) kepada umatku, jiha
Allah  menghendcki,  orang  yang  mendapat  syafa'at  di  antara
kamu  adalah  orang  yang  tidak  menyehatuhan  Allah  dengan
sesuatu apapun" 881

PenakwilanfirmanAl]ah:erijriLfiir5gE=£If;±j;i#Ji±e\£¥I:i
i],'33if^  (Dan  Kami  berikan  kepada  Isa  putera  Maryam  beberapa
mu'jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus)

Abu  Ja'far  berkata:  "Adapun yang  di  mcksud  firman-Nya:
a:,3lij) e2)'ut>'is3Shi3 S+±j;ji '±S 'ifI Lie, \=jf;It.: '3  "Dan Kami berikan kepada
Isa putera Maryam beberapa mu'jizat serta Kami perkuat dia dengan
jzwfeii/   gztdws"  Dan   kami   berikan   kepada  Nabi   Isa  bin  Maryam
beberapa    bukti    dan    dalil    tentang    kenabiannya    berupa    dapat
menyembuhkan penyakit buta,  penyakit kusta,  menchidupkan orang

88'    Diriwayatkan oleh AI Hahim dalam 4J MzisJadrck (2/640). Dia berkata "Hadits

ini  sAaAz.A   sesuai   dengan  kriteria  hadits  sAaAz.A   imam  Bulchari  dan  Muslim
sekalipun   keduanya   tidak   meriwayatkap   sesuai   dengan   un)tan   ini,   Imam
Bulchari  dan  Muslim  meriwayathan  dengan  lafach  yang  befoeda",  Ibnu  Abi
Syaibah dalam WusAa#na/(6/304)
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mati,  dan Aku turunkan  kitab  Injil  kepadanya yang berisi  penjelasan
tentangkewajiban-kewajiban".

Arti  firman  Allah  rc}'a/cz:    Lti:fL;   adalah  kami  perkuat  dan
bantu,  ¢ii.i gL2L;> artinya dengan ruh Allah yaitu malaikat Jibril. Kami
telah sebutkan perbedaan para ulama tentang makna rzt¢#/ gwdrs dan
ini  adalah pendapat yang paling  tepat  maka tidak  perlu  mengulang-
ulang lagi di sini.882

PenakwilanfirmanAI]ah:b3r-9i;Lea.al'iji5{G'df:~l€j]`j
':]i-.*G i:4. (Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah

berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul
itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  firman-Nya  itu  adalah  kalau
Allah   ra'a/a   menghendaki r9+;SS{t i.al<i jifit G   "IVz.scaya   /I.d¢4/¢fe
berbunuh-bunuhan  orang-orang  (yang  datang)  sesudah  rasul-rasul
I./cl",  artinya  setelah  para  rasul  yang  Allah  rcz'cz/cz  berikan  kelebihan
serta tinggikan  derajat  sebagian  mereka  dari  yang  lain, juga  setelah
Nabi Isa bin Maryam. Sesunguhnya telah datang kepada mereka ayat-
ayat Allah yang di  dalamnya terdapat nasihat bagi  orang-orang yang
mendapat petunjuk dan taufik-Nya.

Maksud   firman-Nya    ££};j.i;{j£'€ * +;{ *    ''Seswc7afo   d¢/¢Hg
kepada mereka beberapa macam keterangan" adalzLh sctctah,h ayah-ayah
Allah  datang kepada mereka yang  menjelaskan  kebenaran  dan jalan

yang lugs".
Ada yang mengatakan:  "Huruf focz  dan  7"z.in  pada  firman-Nya

r9+;[   ''Ses#dafo   rasw/-rasw/  z./w"  adalah  Nabi  Musa  dan  Isa",
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

882   Lihat tafsir ayat (87) pada surah ini.

tE--"    ,                          I       "--.
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5737.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami dari Qatadah tentang firman-Nya  j==;i G 'd{ €~lf jij
¢£;;j.i;{j£~€`i:;L3r+i;L=J.j{          "Da#        ka/aw       4//czfo

menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang
(yang  datang)  sesudah  rasul-rasul  itu,  sesudah  datang  kepada
;7]erek¢ beberapc[ mczc¢m kefercz#gr" " adalah setelah Nabi Musa
dan |sa.883

5738.  Diceritakan  kepadaku  dari  Ammar  ia berkata:  Ibnu  Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari  Ar-Rabi' tentang
firman-Nya¢£€;}-i#;~¢C*J;r+ifg3J.ji{j==SiG'af€~6Jj
"Dan  kalau  Allah  menghendcki,   niscaya  tidaklah  berbunuh-

bunuhan  orang-orang  (yang  datang)  sesudah  rasul-rasul  itu,
sesudah  datang  kepada  mereka  beberapa  macam  keterangan"
adalah setelah Nabi Musa dan |sa.884

penakwi]anr]rmanA]]ahJ'6.:go-€rf::*6:`:fr€r#{#{¢gj
±;.€ j=i['Ja{€gr5 lji3iti'&f €~tf   tAka»   fcf¢pz.   AVcrcko   bcrsc7z.sf.A,
maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [pula] di antara
mereka   yang   kafir.   Seandainya   Allah   menghendaki,   tidaklah
mereka  berbunuh-bunuhan.  Akan  tetapi  Allah  berbuat  apa yang
dikehendaki-Nya)

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah ra'a/cz itu adalah:
Akan  tetapi  orang-orang  yang  datang  sesudah  para  rasul  berselisih

padahal  Allah  rcz'¢/a  tidak  menghendaki  mereka  saling  membunuh,
mereka melakukan itu sesudah datang beberapa keterangan dari Tuhan

883    |bnu Jauzi menyebutkan dalam Z¢d ,4/ "asz.r,  (1/301), As-Suyuthi dalam Ad-

D#IT A/ A4lczHtswr,  dan  menisbatkannya  pada  Abdullah  bin  Humaid  dan  lbnu
Jarir, dan Asy-Syaukani dalam Fa/4 A/ g¢dl.r, ( 1/270).

884   Kami tidak mendapati riwayat dari Ar-Rabi` pada refereusi yang ada pada kami,

1ihatlah pada atsar yang lalu
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mereka tentang keharaman  saling  membunuh dan berselisih,  sesudah
kuat  bukti  keesaan  Allah,  risalah  para  rasul  dan  wahyu  kitab  atas
mereka, maka sebagian mereka ada yang kafir kepada Allah dan ayat-
ayat-Nya   sedang   sebagian   lagi   ada   yang   beriman.   Allah    rcz'cz/cz
memberitahukan  bahwa  mereka  berlaku  kafir  dan  maksiat  setelah
mengetahui   kesalahan   argumentasi   yang   mereka   buat,   di   antara
mereka secara sengaja berlaku kafir kepada Allah dan ayat-ayat-Nya.
Kemudian  firman Allah  rcl'a/a kepada hamba-Nya  j==Si a 'df €~l±jij
"Seandainya    Allah    menghendaki,     tidaklah     mereka    berbunuh-

bw#w#cz""    maksudnya:     Kalau    Allah    menghendaki,     Dia    dapat
menghalangi   mereka   dari   berbuat   maksiat   dengan   memberikan

pemeliharaan  dan  taufik-Nya  kepada  mereka  sehingga  mereka  tidak
saling membunuh dan tidak saling berselisih,  i!;.G J12€ 'ri{£S'j  "4kcz#
tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya" dengrn memtoerrka:n

petunjuk   untuk  taat  dan  beriman  sehingga  dia  beriman   dan  taat
kepada-Nya,  dan  membiarkan  yang  lairmya  sehingga  dia  kafir  dan
berbuat maksiat kepada Allah rcz 'cz/cz".

©©©

4±"Ey`f;.'j,:€diir:cjffif;L~i±it3"&al€{G.'t±:

©6JStifip#.tj£Lgrii=y,i,#1,;
"Hat orang-orang yang beriman, belanjckanlah (dt jc[lan

AIlc[h) sebagtcm dciri rezeki ycmg telc[h Kcimi berikan
kepaidamw sebelwm drtang hard ycng padci hart jfu tidc[k cldci

lagj jt4al bel€ dan tidck adci lcigj Perschc[batcm yang cikrcib
dan tidc[k ado lagj syafcl'clt. Dan orang-orang kclfir jtwlah

orang-orang yang zhalin".

(Qs. AI Baqarah [2]: 254)
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Abu Ja'far berkata:  "Maksud firman Allah rcz'cz/cz itu adalah:
Hai  orang-orang yang beriman belanjakanlah di jalan Allah  sebagian
harta  yang  Kami  rezkikan  kepadamu,  bersedekahlah  dan  tunaikan
hak-hak yang telah Kami wajibkan kepadamu dari harta itu. Begitulah
Ibnu Juraij berpendapat seperti yang telah kami sampaikan".

5739.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husein
menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij  tentang  firman-Nya:   i3;\: &j€!`{ ¢.'t3:

pe±6\=,.\SjS  "Hal  orang-orang yang  beriman.  belanjakanlah
(di jalan  Allah)  sebagian  dart  rezki  yang  telah  Kami  berihan
frepacJczmw"    ia    mengatakan:     "Berupa    zakat    dan    sedekah
Sunnahw.885 'a;if u'3 fr u''j gj

u' i}; -t3+: OJf Jj *
"Sebelum datang hari yang pada hart itu tidak ada lagi jual beli

dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ado lagi
syafa'at."

Dia  mengatakan:  Siapkanlah  untuk  dirimu  menghadap  Allah,
harta yang kamu miliki  di  dunia dengan membelanjakannya di

jalan  Allah,  bersedekah  kepada  orang  miskin  dan  orang  yang
membutuhkan, menunaikan segala sesuatu yang Allah wajibkan
atas  kamu,  belilah untuk  dirimu dengan harta itu kemuliaan  di
sisi Allah yang dipersiapkan untuk para wali-Nya, selama kamu
masih    memiliki     kesempatan    untuk    membelinya    dengan
membelanjakan  harta  yang  kanu  miliki  sesuai  dengan  yang
Allah     anjurkan     dan     perintahkan.      ,ts"E3Y€fJ;.;'j,:€6i};;=c£
"Sebelum  datang  hari  yang  pada  hari  itu  tidak  ado  lagi jual

be/I." Maksudnya sebelum datang hari yang tidak ada jual beli di
dalamnya,  Dia mengatakan:  pada hari  ini  kanu tidak bisa lagi

885   As-Suyuthi dalap Ad-Dwrr A/ Ma#tswr, (2/4),  dan menisbatkamya pada lbnu

Jarir dan Ibnu Mundzir.
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melakukan jual beli yang dulu bisa kamu lakukan di dunia -jual
belinya-    dengan    membelanjakan    harta    yang    Aku    berikan
kepadamu   sesuai   dengan   perintah   dan   anjuran-Ku,   karena
sesungguhnya ini adalah hari pembalasan, pemberian pahala dan
siksa bukan hari melakukan amal, usaha, taat dan maksiat.

Mereka berharap mendapatkan cara atau kesempatan -membeli
kedudukan  mulia  dengan  menginfakkan  harta  dan  melakukan

perbuatan baik untuk taat kepada Allah pada hari itu. Kemudian
Allah  rcz'cz/cz  memberitahukan kepada mereka bahwa hari  itu ~
bersama  dengan  diangkatnya  amal  yang  mendapat  ridha  Allah
atau  mencapai  pada  kemuliaan-Nya  sebab  menaflcahkan  harta-
hari yang tidak berguna pertemanan akrab, sebagaimana dulu di
dunia,    teman   akrab    seseorang   yang   dapat   menolong   dan
membantu sahabatnya ketika ada orang lain yang ingin berbuat
sesuatu yang tidak disukai atau berbuat buruk kepadanya.886 Dari
hal  tersebut  di  atas  Allali  rc'cz/cz  membuat  putus  asa  mereka,
karena  pada  hari  kiamat  tidak  ada  satu  orang  pun  yang  dapat
menolong orang lain bahkan teman-teman akrab  satu sama lain
menjadi     musuh     kecuali     orang-orang     yang     bertakwa.887
Sebagaimana   Allah    rcz'cz/a   berfirman   dan   memberitahukan
kepada mereka bchwa pada hari itu hilang kesempatan  menjual
beli harta yang mereka miliki sebagaimana dulu kesempatan itu
ada waktu di dunia   dengan membelanjakannya di jalan Allah,
beramal  dengan    badan  mereka,  tidak  ada  teman-teman  akrab
dan  para  saudara  yang  membantu  mereka  dan  dapat  menjadi

penolongnya   di hadapan Allah  r¢'cz/cz  sebagaimana hal itu dulu
di  dunia  dapat  mereka  lakukan,   sebagian  mereka  menolong

886   As-Suyuthi  dalam ,4d-Dwrr A/ M¢#ts"r,  (2/4),  dan menisbatkarmya pada  lbnu

Jarir dan lbnu Mundzir
887    Maksudnya firrmn Allah ra 'aJa: ;is8i *.j!: }{±i{£ ysi;i, JIG .Y} ;;I+gi  "reJ%an-}ema„

akrab  pada  hart  itu  sebagiannya  menjadi  musul.  bagi  sebagian  yang  lain
kecwaJI. oraHg-orang ysng berf¢h^;a ". (Qs. Az-Zukhruf [43] : 67).
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sebagian   lainnya   dengan   sebab   hubungan   kerabat,   tetangga
teman  akrab  dan  karena  sebab-sebab  lainnya.  Semua  itu  pada
hari  ini  (hari  kiamat)  tidak berguna.  Sebagaimana Allah  rcz'cI/¢
memberitahukan    tentang    apa    yang    dikatakan    oleh    para

pemimpin   musuh-musuh-Nya   ketika   mereka   telah   menjadi
penghuni Neraka di  akhirat, dengan firman-Nya:  Y'u'a33£ tr, 6't3

6S±;    "Maka    hami    tidak   mempunyai    pemberi    syafa'at
seorangpun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab, (Qs.
Asy-Syu'araa`  [26]:  100-101).

Ayat ini mengandung makna syafa'at secara umum, namun yang
dimaksud  adalah  khusus,  makna  firman-Nya:   ¥€ i;.'j,.I. ®i +;;:b3
%S5i4')»-S± 4') 9±,»isf  "Sebelum  datang hari yang pada  hart  itu
tidak ada  lagi jual  bell  dan tidak ada lagi persahabatan yang
a*rclb  dcz7c  jz.c7cz*  czda  /agr.  s)/tz/o'af "  untuk  orang  kafir  kepada
Allah;  karena  para  wali  Allah  dan  orang-orang  yang  beriman
saling memberi  syafa'at satu sama lain.  Kebenaran akan hal itu
telch  kami  jelaskan  yang  tidak  perlu  mengulangnya  lagi   di
tempat  ini.888  Qatadch  berpendapat  dalan masalah  ini  sebagai
berikut:

5740.  Bisyr  menceritakan  kepada  kami  hal  itu,  ia  berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   Ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami,  dari  Qatadah  tentang  firman-Nya: i3;\: 6j€}`{ t3.'t3Jfli=:£1'j"-#]';,ts"a;y`f3.'j,.tji*:d3#fJL,ifei''f7az.ora#g-
orang yang  beriman,  belanjakanlah  (di jalan  Allah)  sebagian
dari rezhi yang telah  Kami berihan kepadamu sebelum datang
hari yang pada hart itu tidak ada lagi jual bell dan tidak ada
lagi  persahabatan  yang  akrab  dan  tidak  ada  lagi  syaf;a'at"
sungguh Allah mengetahui bahwasanya manusia di dunia  saling
mencintai,  saling  menolong  satu  sama  lain,  sedangkan  di  hari

888   Lihat tafsir ayat (48) dalam surah ini.
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kiamat    tidak    ada    lagi    persahabatan    yang    akrab    kecuali

Persahabatanorang-orangyangbertakwa.889

Adapun flrman-Nya:   5j±;Elf a £Dj3Kj.fj  "Do# orcz#g-o7~a#g kcz/r
I./w/aft ora#g-orclHg }JaHg zfta/I.in " maksudnya adalah: Dan orang-
orang  yang  mengingkari  serta  mendustakan  Allah  dan  Rasul-
Nya..     'bS);fli'F     `'Itulah    orang-orang    yang    zhalim"    Die
mengatakan:    Mereka   adalal   orang-orang   yang   meletakkan
keingkaran bukan pada tempatnya, orang-orang yang melakukan

perbuatan  yang  tidak  semestinya  mereka  lakukan  dan  orang-
orang  membicarakan  sesuatu  yang   semestinya  tidak  mereka
bicarakan.  Arti  +El`   telah  kami  jelaskan  dengan  contoh-
contohnya  pada  bagian  yang  lalu  tidak  perlu  mengulangnya
lagi.890

Abu Ja'far berkata: "Fiman Allah r¢'cz/a:  5:;i:£}t f £9#.fj
"Dan orang-orang haf ir itulah orang-orang yang zhalim" me"pak.ha:n

bukti yang jelas atas kebenaran pendapat kani, dan firman-Nya:   1';
»-rf£Sf-S±  "Dan tidak ada lagi perschabatan yang akrab dan tidak

czda  Jclgz.  s)/cz/cz'czf  " maksudnya  adalch  orang-orang  kafir,  karena  itu
kemudian  dilanjutkan  dengan  fiman-Nya:    5;}:£}{ # £D;±<j.fj   "D¢#
orang-orang    kafir    itulah    orang-orang    yang    zhalim"    hal   .rfu
menunjukkan  bahwa  malmanya:  Kami  haramkan  pertolongan  atas
orang-orang kafir dari para sahabat karibnya dan syafa'at dari teman
dan kerabatnya, dan tidaklah Kami berlaku aniaya kepada mereka atas
apa  yang  Kami  lakukan,  karena  itu  adalah  balasan  atas  kekafiran
mereka kepada-Ku di dunia. Bahkan orang-orang kafir telah berlaku
aniaya  kepada  diri  mereka  sendiri  dengan  melakukan  perbuatan-

perbuatan yang menjadi  falctor penyebab mereka mendapatkan  siksa
dari Tuhannya.

889   |bnu Abi Hatim dalan ra/sz.r (2/485).
890   Lihat makna kata ,ff3i pada penafsinn ayat-ayat (6, 24, 39, 61) dan yang lainnya

dalan surah ini, dan malma tLE)I  pada tafair ayat-ayat (35, 54, 59, 92).

-426  .



TlafsirAth:ITuibari

Apabila ada yang mengatakan:  Bagaimana ancaman dialihkan
kepada  orang-orang  kafir  padahal   ayat  dimulai  dengan  menyebut
orang-orang yang beriman? Dikatakan kepadanya: Ayat ini didahului
dengan  menyebut  dua  macam  manusia:  Yang  pertama  orang-orang
kafir dan  yang kedua orang-orang yang beriman,  sesuai  firman-Nya:
'j{J rfe'3 '5:I. -* ri;i.\3iiii $li   "Akan   tetapi   mereka   berselisih.

maka  ada di antara mereha yang beriman dan ado toula) di arttara
mc7'ekcz  );cz77g  ka¢r"  (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   253)  kemudian   setelch
menyebutkan  dua  golongan  tersebut,  Allah  mendorong  orang-orang

yang  beriman  agar berinfak,  yang dapat mendekatkan mereka dalam
ketaatan kepada Allali dan bejuang melawan orang-orang kafir yang
menjadi musuh-Nya sebelum datang hari kiamat yang Allah jelaskan
sifatnya dan memberitahukan kondisi orang-orang kafir pada hari itu,
karena  orang  kafir  berperang  untuk  maksiat  dan  infaknya  ditujukan
bukan kepada Allah, firman Allah ra 'a/a menyebutkan:  .r3: :`: ±j€}`{ G.'t£:
•\};i  "Hat  orang-orang  yang  beriman,  belanjakanlah"  drch kalun

sckahia;n,   Sfi63\L,  "Sebagian  dart  rezki  yang  telah  Kant  berikan
kepczc7cz77cz/'   di   dalam   taat   kepada-Ku,   karena   orang-orang   kafir
membelanj akan harta  untuk  maksiat  kepada-Ku,  '±;= Y€ i;. '6,:€ d{ +;;=c£

g±, "Sebelum datang hart yang pada hari itu tidak ace lagi jual belt"
orang-orang kafir mendapati jual belinya di dunia hanyalali sia-sia,  1';
»-i: "Dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab" pahalhari ini tidck

ada teman akrab yang dapat menolong mereka dari-Ku dan tidak ada

yang bisa memberi  syafa'at kepada mereka agar terbebas dari  siksa-
Ku. Pada hari itu perlakuan-Ku kepada mereka adalah sebagai balasan
atzLs kekELf3IIan mercka,   'bS±;fbi 'F   "Itulah  orangrorang yang zhalim"
karena  kezhaliman  mereka  sendiri,  dan  Aku  tidak  berlaku  zhalim
kepada hamba-Ku". Seperti dij elaskan dalam riwayat berikut:

5741.  Muhammad  bin  'AbdurTahim  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:   Amr  bin   Abi   Salamah  menceritakan  kapadaku,   ia
berkata:  Aku mendengar Umar bin  Sulaiman belcerita tentang
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Atha`  bin  Dinar  bahwasanya  ia  mengatakan:  Segala  puji  bagi
Allah   yang   telah   berfirman:    6|j:}:i)f# £9;;Kj'tj   ''Dc!#   orcz#g-
orang    hafir    itulah    orang-orang   yang    zhalim"    dan   tida.k
berf;rna;n..  O)}\SJ\ r^ e_+)LJ\  Orang-orang yang zhalim itulah
orang-orangyangkafir.89\

©©©

j,c,'al`:f3ty'jffe,'O'ifey'cfj±.ia.Tjfy`L'al'L~y'J&t

:;c'F€:,ch;Sfl>y`£ro'ig?;C,ul€t\:c;gLii<y-tjL'y1.;,S::=Jt

€=+;=~t±,\=,>,y`£z,rfea;,5G=.)>3#y'j±;{±I£\=;;jj,i:.i

©#.i+t?.tjijct=a:±j;O¢jity'jT=.,<N'fj+6±=i{'&J
"Allcih tidcik ado Ilc[h melainkan Dtci Yang Htdrp kekcil lcigi

te"s menei'its mengunts (mclkhhtk-Nycl); tjdak mengantwk
dan tidck tidur. Kepunyaan+Nya apa yang di tangit dan di
buwi. Siapchch yang da:pat memberi eyafa`at di sisi AIlch

tanpa izin-Nya AIlch mengetalwi apa-apa yang di hahapan
merekci dan di belclhang merekci, dan merekci ttdrk

mengetcihwi cipa.cipci drrj ilmt4 Allcih melainkan cipci yang
dtkehendrkj-Nya. Kttrsj Allcth meltp«ti Zangit dan b«mj.

Dan Allah tjdrk merasa berc[t memeltharci kedranyci, dcm
AIIcih Mciha ltnggj lclgj Mciha Besar".

(Qs. AI Baqarah [2]: 255)

89'    |bnu Abi Hatim dalam 7a/sj.r (2/485).
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Penakwilan   firman   A]lah:   €i#-{a.Tji Y€|'d`|~Y"&f    tH//¢A,
tidak ada Ilah melainkan Di,a Yang Hidup kekal lagi terus menerus
mengurus [makhluk-NyaJ)

Abu   Ja'far   berkata:   "Sungguh  telah  kami  jelaskan  pada
C

bagian lain tentang penakwilan firman-Nya:  'fif .

Adapun  penakwilan   firman-Nya:   3£ ¥€|'dB'L~Y''Tz.ark  ¢d¢  JJczfe
me/c".72kcz#   Dz.cz"   maknanya   adalalh:   Larangan   menyembah   sesuatu

selain Allah yang Malta Hidup lagi Kekal abadi selama-lamanya, yang
S:::t-re::lid:i:h:;efpe;aLn=ank8epda];:i=tykaan=N#L=ndbLenn€:iaa¥,ciE!{+£:i

"Yang  Hidup  kehal   lagi  terus  menerus   mengurus   (makhluk-Nya)"

tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada yang patut disembah selain-Nya,
maksudnya: janganlah kamu menyembah sesuatu selain kepada Dzat
Yang Maha Hidup lagi Kekal abadi selama-lananya, tidak mengantuk
dan  tidak  tidur,  yang  si fat-Nya  terdapat  dalan  ayat  ini.  Ayat  ini
merupakan penjelasan Allah ra 'a/a kepada orang-orang yang beriman
kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  tentang  beberapa  macam  keterangan
orang-orang yang berselisih yang datang setelah para rasul yang Allah
r¢'cz/a beritakan kepada kani bahwasanya Dia melebihkan  sebagian
mereka  dari  lainnya,  mereka berselisih  dalam  hal  itu  hingga  saling
bunuh,  sebagian mereka menjadi kafir dan sebagian lainnya beriman.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk pada kami untuk
mempercayai dan memberi taufik kepada kami untuk membenarkan-
Nya.892

Adapun  firman-Nya: a-tmcksudnya  adalah:   Yang  memiliki
hidup  selamanya, kekal tidck mempunyai batas permulaan dan batas
akhir. karena itulch, segala sesuatu selain-Nya yang hidup mempunyai
batas pemulaan tertentu dan akhir yang akan sampai pada batasnya".

892   Lihat penafsiran basma/aft yang ada dalam surah AI Fatinah dalam menafsirkan

lafwh Allah.
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Pendapat   kami   sesuai   dengan   perkataan   para   ahli   takwil,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5742.  Diceritakan  kepadaku  dari  Ammar  bin  AI  Hasan,  ia  berkata:
Ibnu Abi  Ja'far menceritakan kepada kami,  dari  bapaknya,  dari
Ar-Rabi'firman-Nya:fi°lhidupyangtidakpemahmati.8"

5743.    AI    Mutsanna   menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi',  seperti
di atas.

Abu   Ja'far   berkata:   "Para   ahli   ilmu   kalam894   berse|isih

pendapat    dalam    penakwilan    ayat    tersebut,     sebagian    mereka
mengatakan:   "Allah   menamai   diri-Nya   fJcz){);##   untuk   mengelola
segala urusan dan menetapkan takdir sesuatu, maka Dia fJcz)ryw# untuk
mengatur bukan semata-mata hidup". Ahli lain mengatakan:  "Bahkan
Allah itu Ha}yw# dengan suatu kehidupan yang merupakan si fat bagi-
Nya".895  Dan  ah|i  yang  lainnya  mengatakan:  "Itu  adalah  mama  dari
beberapa mama Allah, kami serahkan segala urusan kepada-Nya"896

Adapun firman-Nya: Cf;;;i-i berwczzo# Jjtij` dari kata i\efj\ dan
asalnya adalah ?jjril` : 4z.#¢'z./nya huruf w¢# didahului oleh hurufy¢

yang  tidak  berbaris,  maka  keduanya  diz.c7gfecz77tkan  menjadi  huruf };¢
yang  bertasydid:  Begitulah  orang  Arab  memberlakukan  huruf  wcz#

:=b8an=.enia±:I"fi£'i_Xayna:c:,£:,r:]duaL]a:Leyhan%uTufas%"myea:5eiL:::
rezeki  dan  mengurus  makhluk  ciptaan-Nya,  sebagaimana  perkataan
Umayyah:897

893   |bnu Abi Hatim dalam ra/s].r (2/486).
894   para pemikir dari kelompok ahli ilmu Kalam.
895    A| Mawardi dalam ,4#-IVwka!f wa A/ U);I/# ( 1/323).
896    Ibid.
897   0rang yang berkata adalah Umayyah bin Abi Ash-Shalt bin Auf bin Uqdah bin

Unzah bin Qais. Biografi telah lalu (lihat Dz.wan, hal. 7)
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i:;±!\j ;ii:i\ rfu± +'               i*; * ca :+±ji3

i#O, #O, ;€Jj                 ;;i,3 #l,J i,i
M^ pe L#6 ;£u, 6y[

"Tidaklah diciptahan langit, bintang-bintang. matahari bersamanya

bulan bertasbih. Yang Maha Menguasai lagi Maha Mengurus
makhluk-Nya menetapkan titian. surga dan neraha. Kecuali karena

perintah yang keduduhan-Nya sangat agung".

Pendapat kami itu seperti pendapat para penakwil. Diantaranya
adalah:

5744.  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu    Ashim    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Isa
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
tentang   firman   Allah:   Cf;;±j-i   Dia  mengatakan:   "Yang   Maha
Memelihara atas sega|a sesuatuw.899

5745.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami,  dari  Ibnu Abi  Ja'far dari bapaknya,
dari  Ar-Rabi'  tentang  firman-Nya:  Cf#.i adalah menjaga  segala
sesuatu, mengawasi, memberi rezeki dan memeliharanya.900

5746.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi    tentang    firman-Nya:    Cf#-i    adalah        Dia    yang
mengurus.9°l

898    Bait-bait syair ini ada dalam kulxpulan syaimya, dan makna kata ij~-: bertasbih,

±\: jembatan dan crdl\: Yang Maha Menguasai. Lihat Dz'wa#, hal.  129.
899    |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/486).
900    Ibnu  Abi  Hatim  dalam  ra/s!.r  (2/486),  dan  As-Suyuthi  dalam  j4d-Dwrr  ,4/

Mantsur(2l\S).
9°'    Ibnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/486) dari Mujahid.
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5747.    AI   Mutsanna   menceritakan   kqudaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia belkafa: Abu Zuhair menceritakan

keypa:dc:ife-td,¥o::WH¥£:;dkean#;.::#amke;:::asn:efi:;:::
/mczfr4fu4-Nydy"  dia  mengatakan:  "Yang  senantiasa  mengurus
makhluk_Nyaw.902

Penakwilan    r]rman    AI]ah:     E;i;'±;£EV'     /rz.drA
mei-gantuk dan tidak tidur)

Abu Ja'far berkata:  "Maksud fiman-Nya:#a± ,'oife v'"rz.d&A
#ze#gr#fcfA  dr"  fr-drfr  fid#r"  adalch  Dia  tidck  terpengaruh  kantuk
sehingga menjadi mengantuk dan juga tidck terlelap tidur. Kata cr-ljji

(cz/ wczscz#)  artinya merasa lelah ingin tidur, seperti perkataan penyair
Adi bin Ar-Raqai:903

°l±:3Ll±l :1±:i'JIL3            a.€giv5&;*'J da+ ¥ g2

"Yang dimaksud kata "sanan" adelch menganirk maka nampak lelah

di matanya tapi dia tidrk sedang tidur" .

Di  antara  dalil  yang  menunjuld=an  bahwa  perkataan  kami
tentang rasa lelah ingin tidur itu ada di mata manusia adalah ucapan

penyair AI A'sya9°5 Maimun bin Qals:

902   Lihat |bnu Athiyal dalan ]4/ M«ham-ri4J WZZ!j¥D (1840).
903   Adi bin Ar-RIqa' AI Amali, (vrafat fahlm 95 EL714 M.) penyair besar dari kota

Damaskus.   Kzt7zz-aA   ¢ulukan)nya   Abu   Ira:nd®   cia   sezaman   dengan   Jarir,
menyindinya,   melxperserfuahkan  pujian  prda  Bani  Umayyah   -khususnya
dengan AI Walid bin Abdul Malik Mcningg?I di Damaskus. Lihat Abi AI Farj
AI Asfchani dalam ,4/ ]4gAa7Iz' Guz 1-291).

904   Bait syair ini ada dalam kapr Ibmi Aqu)wh 4rfpr-'r "usy fy«'aro`, dan Ibnu

Manzhur dalam 4/-I,isa» (cr.j), Imha tjul ijp: sangat lelah dan makna c=JJ'j:
tetap, dari kafa .+11 L¢j apabila dia nengquHrm ked]ia sayapnya nraka dia tidak

905  Jfrxlsya teial disebutkan biogrfty
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906LL}o\ ]j'j Lrial\ 1;;;1             ol±;;i i'3;a;=zJi g±cj

" Kamu mengambil teman tidur setelah rasa hantuk dan sebelum rasa

lelah untuk tidur datang" .

Dan yang lain berkata:907

I.^ Jfli ±r 'Jti> t£,==; i      #i 3+ g3 L\jfy\ idr!+'i

"Air liur datang pagi-pagi dalan rasa kantuk tidur, mengalir melalui

sela-sela duri pohon".

Maksudnya ketika bangun tidur dan rasa kantuk tidur nampak
di matanya, dikatakan:  .Lj jdj a+tj lL.tj [r.j?. j{i i)tt jr  si
Fulan  mengantuk  maka  dia  menjadi  mengantuk,  apabila  kondisinya
seperti itu".

Pendapat   kami    pada   masalah   itu   seperti   pendapat   para

penakwil. Diantaranya adalah:

5748.  AI Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mu'awiyah  bin
Shalih  menceritakan  kepadaku,  dari  Ali  bin  Abi  Thalhah,  dari
Ibnu Abbas tentang firman-Nya:  J:± ,'®£:6Y'  ''rz.dczk me#gr#/w4"
dia mengatakan:  "Makna kata  iL`  adalah mengantuk, dan

fJJ` adalah tidurw.909

5749.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia    berkata:     Pamanku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Bapakku   menceritakan

906    Ada dalam Dz.wa#, dan malma kata *w-: mengambil. Lihat D!.wa#, hal. 206

907    A| A'sya dan telah disebutkan biografinya.
908    Ada dalam kumpulan syair AI A'sya, dan dalam Ibnu Manzhur A/-LJ.saH (+jJ),

di antara syair miliknya, +jjty` jamak dari +jJ artinya: celaan atau air ludah -

J\J`-salah satu jenis pohon. Lihat D7.wan, hal.164
909    |bnu Abi Hatim dalam ra/s!.r (2/487)
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kepadaku,  dari  bapaknya,  dari  Ibnu  Abbas  firman-Nya: ,'®£;6¥'
"iL 'Ti.d¢k me#grr#/wk'' kata a;J` artinya adalah mengantuk."

5750.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan   kepada   kami,   dari   Qatadah   dan   AI   Hasan
tentang  firman-Nya:  'i± ,:i:6Y'  'Ti.d¢k  me#gr#/w*''  keduanya
mengatakan artinya adalah mengantuk.9' I

5751.  AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  Amr bin Aun
menceritakan       kepada       kami,        ia       berkata:        Husyaim
memberitahukan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak
tentang   firman-Nya:f3Y'j"iS,'®ife¥'    'Tj.d¢*   mc7Igr#/wA   d¢#
/z.c7czA /i.dz#" dia mengatakan kata i;Jl  artinya mengantuk bukan
tidur dan ?jJ` artinya merasa berat.9'2

5752.    AI    Mutsanna   menceritckan    kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami,  dari  Juwaibir,  dari  Adh-Dhahhak  firman-Nya:   ¥'
»F3S'3'E± :.'3:jx;  "Tidak mengantuk dan tidak tidur" kate -al\

artinya mengantuk dan |j;l` artinya merasa berat.

5753. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
memberitahukan      kepada      kami,      ia      berkata:      Juwaibir
memberitahukan   kepada   karni,    dari    Adh-Dhahhak,    seperti
riwayat di atas.9H

5754.  Musa  menceritakan  kapadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami, dari
As-Suddi  firman-Nya:  ?5 Y'j'iL ,'®iibv' "rz.d¢k  me»gr»/wA  da»

Ibid.
Abdurrazzaq dalam ra/sj.r ( I /362).
Abu Syailch dalam ,4/ ,4z#ama4, (2/427).
Abu Syailch dalam ,4 / .4zAamafo, (2/427).
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/z.¢czk /I.dwr''. adapun kata %±  adalah  angin sejuk yang menerpa
muka sehingga orang mengantuk.9] 4

5755.  Diceritakan  kepadaku  dari  Ammar, `ia berkata:  Ibnu  Abi  Ja.'far
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' firman-
Nya,..  "F34')»-E± :o'#r;4   "Tidak  mengantuk  dan  tidak  tiqur"  qua
mengatakan:  "Kata  a;L`  adalah mengantuk  antara tidur dan
terja8a" 915

5756.   Abbas   bin   Abi   Thalib   menceritakan  kapadaku,   ia  berkata:
Munjab bin AI Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali
bin  Mashar menceritakan kepada kami,  dari  Isma'il  dari  Yahya
bin  Rafi'  firman-Nya:  'i3Y`jj;i,'.£€G¥'    "rz.dczfr  me#g¢#fwk da#

916
/z.dczfr /z.c7wr" dia berkata:  "Artinya mengantuk"

5757.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wchab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan
tentang   firman-Nya:   'f3 Y';J;i3 ,'®£:Gt'    ''rz.dczk  me7?grH/wfr  da#
/I.d¢k /I.c7w7'" kata ®\-J\  adalah orang yang pada waktu bangun
belum   sadar   bahkan   kadang   sampai   keluarganya   terancam
kematian sekalipun.9"

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  firman  Allah  r¢'a/cI:   ,'®£:6Y'
"F543"S±   "Tidak  mengantuk  dan  tidak  tidur"  irdiLla.h ti±ck. tck:?a

kerusakan  dan  tidak  tersentuh  oleh  penyakit.  Mengantuk  dan  tidur
merupakan  dua  makna  yang  mempengaruhi  pikiran  seseorang  dan
keduanya dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang sebelum
mengantuk dan tidur.

Karena  masalahnya  seperti  yang  kami  telah  jelaskan  maka

penakwilan   fiman-Nya:    'a.t3£ ¥`fedr!~¥''at    ''4J/aft   f!.daft   ado   JJafo

Ibnu Abi Hatim dalam  rcr/sz.r (2/847),  AI Qurthubi dalam  ro/sz.r,  (3/272),  As-
Suyuthi dalam Ad-D#rr A/ Ma#tswr (2/16).
Ibnu Abi Hatim dalam ra/sj.r (2/847)
Ibid.
Ibnu Athiyah dalam A/ M#Aaba„I.r A/ Wrajl.z  (1/340).
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me/ciz.#A¢#  Dz.a   ya7!g  J7z.dxp  AeA"/"  adalah  yang  tidak  pemah  mati,

fjfj.i  yang  mengurus  semua  makhluk-Nya  dengan  memberi  rezeki,
mengawasi,  mencgelola dan  mengatur perubahan  dari  satu  kondisi  ke
kondisi  lainya,  irF34'3"S± ,'.'3±it4   "Tidak  mengantuk  dan  tidak  tidur"
apapun yang bisa merubah selain-Nya tidak bisa merubah-Nya. Segala
sesuatu   yang   mesti   ada   pada-Nya   tidak   bisa   dihilangkan   karena

perubahan  keadaan,  pergantian  siang  dan  malam,  bahkan  Allah  itu
kekal   dalam   keadaan-Nya,   yang   mengurus   segala   makhluk-Nya.
Kalau  Dia tidur niscaya Dia kalah,  lagi  ditundukkan karena tidur itu
menguasai  orang  tidur  dan  menundukkannya,  kalau  Dia  mengantuk
niscaya  langit  dan  bumi  serta  sesuatu  yang  ada  di  dalamnya  akan
hancur karena  semua itu berialan  dengan pengaturan  dan  kekuasaan-
Nya,  tidur  dapat  mengganggu  Sang  Pengelola  untuk  melaksanakan

pengaturan  dan  mengantuk  dapat  menghalangi  sang  penguasa  untuk
menjalankan    kekuasaan    dengan    sebab    rasa    lelah    ingin    tidur".
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5758.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada kami,  ia berkata:  AI  Hakam bin  Aban
memberitahukan  kepa¢aku  dari  Ikrimah  pembantu  Ibnu  Abbas
tentang  firman-Nya:   "rjY'j"i±.'oife¥'   'Tz.do4  me#ga#fw*  do#
/I.cJczfr /I.cJwr" bahwasanya  Nabi  Musa  bertanya  kepada malaikat:
Apakah  Allah  tidur?  Maka  Allah  mewahyukan  kepada  para
malaikat    dan   memerintahkan   mereka   agar   menghilangkan
kantuknya  selama  tiga  hari,  mereka  tidck  membiarkan  Nabi
Musa   tidur,    dan   mereka   melaksanakan   perintah   tersebut.
Kemudian  kalian berikan kepadanya dua buah botol  dan kamu

pegang  dia,  1alu  mereka  tinggalkan  dan  mengingatkan  untuk
tidck memecahkan keduanya. Dia berkata: dia mulai mengantuk
dan  kedua  botol  itu  berada  di  masing-masing  tangannya.  Dia
mengatakan lagi: dia mulai mengantuk dan tersadar, mengantuk
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dan   tersadar   sampai   dia  benar-benar  tidur,   maka   satu  botol
berbenturan   dengan  botol   lainnya   sehingga  keduanya  pecah.
Ma'mar  berkata:   itu  hanyalah  merupakan  perumpamaan  yang
Allah buat.  Dia mengatakan seperti  itulah langit dan bumi yang
ada dalam kekuasaan_Nya.9' 8

5759.   Ishaq  bin  Abi  Israil  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:
Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Umayyah bin
Syibil,   dari   AI   Hakam   bin   Aban,   dari   Ikrimah,   dari   Abi
Hurairah,    mengatakan:    "Aku    mendengar   Rasulullah    SAW
menceritakan  tentang  Nabi  Musa  AS  di  atas  mimbar",  beliau
bersabda:

&n  iL;£j €1<1; ;;j'! i„ :}:,;€j  9&w il:i :+a  ;~:,1 Lrif

in; a.i :+i c:;Oj;j *T ir u3 cL;:;Oj;i :iei
®,.Lrt-

u3\ a;
.!_          ?_.,,:_

`1;11;r
1±j:i:i; ;i  `,,:3:L=  :,:I;J ;,<J=J  il=J :J==S  :,Jj  `,=ng+

.,:;i;rj :i:\;i oi:j=±:,j ¢a;}` iL` ;i tc;>§i I; \12\:1!

+' ilJJ 'J,i }' `a„ `Ji `it; @' i„ :J:;a :'J6 .,JL<J;;,iJi
.L>;£u°`3 ;rfui ill:

"Ada  pertanyaan  dalam  dirt  Nabi  Musa  Apakah  Allah  Ta'ala

tidur?  Maha Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Allah
membuatnya terjaga sebanyak tiga hall, kemudian diberikan dua
buah  botol  kepadanya,  satu tangan memegang satu botol,  dan
diperintahhan  kepadanya  menjaga  kedua  botol  tersebut",  dia
berkata:    "kemudian   dia   tertidur   dan   hampir   saja   kedua
tanganrrya  bertemu  kemudian  ia  terjaga  sehingga  terhalangi
tangan  yang  satu  dari  lainnya,  selanjutnya  ia  benar-benar

9'8   Abdurrazzaq meriwayatkan dalam ra/si.r (I/362).
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terlelap tidur. kedua tangannya berbenturan  dan pecahlah dua
botol itu". Dia mengatakan: Allah membuat perumpamaan untuk
Nabi Musa, sungguh seandainya Allah tidur niscaya terabaikan
langit dan bumi" .9"

Penakwi]anr]rmanA]Iah:a;i3cj,d`f`Sc;`t±;`Yijr;c.S±=IfJ~[,'d`
•5,3,:>b,S*'.3±   (Kepunyaan-Nya  ap;  yang  di  langit  dan  di  bumi.
Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa iz.ilt-Nya)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  firman-Nya: jry'+j::=Jf j,t,'4`

ifif\  "Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi" bah;Nasa;nya
Allah pemilik semua yang ada di langit dan bumi tidak ada sekutu dan
tandingan, Dia pencipta semuanya bukan tuhan-tuhan dan sesembahan
lain.  Maksudnya  tidak  boleh  beribadah  kepada  sesuatu  selain  Allah;
karena  seorang  hamba  harus  taat  kepada  tuannya  tidak  boleh  dia
membantu  orang  lain  kecuali  dengan  perintah  tuarmya.  Seakan-akan

9]9    AI    Haitsami    dalam   A4ajma'   Az-Zawa`I.d    (1/83),    kemudian    dia    berkata:
"Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam riwayatnya ada Umayyah bin Syibil, Adz-

Dzahabi  meriwayatkan  dalam  ,4/  iwz.za#    dan  dia  tidak  menyebut  seorangpun
yang  melemahkan  rawi  hadits  ini  hanya  saja  dia  meriwayatkan hadits  ini  dan
mendAaz/k¢#nya, wo//aAw a '/am, aku berkata: Ibnu Hibban meriwayatkan hadits
ini   dalam  Ats-rs!.qa/",   Abu  Ya'la   AI   Mushili  meriwayatkan  dalam  A4ws77¢d
(12/21)  (829),  Ibnu Katsir  dalam  ra/sl.r (1/439,440),  setelah dia meriwayatkan
yang  sempa:  "Dari  yang  dia  ketahui  bahwasanya  tidak  ada  yang  tersembunyi
dari    Nabi    Musa    AS    termasuk   perintah   Allah    rcz'a/¢    seperti    ini    dan
sesungguhnya  dia  itu  bersih  dari  hal  itu.  Saya  merasa  aneh  dari  semua  ini
termasuk  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Jarir .... "  dan  dia  meriwayatkan
hadits  ini  kemudian  berkata:  Hadits  ini  gAarz.b /'z.dd¢«,  (sangat janggal)  yang
jelas  ini  merupakan kisah  Israiliyat  bukan  hadits  mar/I/',  w¢//czAz/  a '/c777z,"  Ibnu
Jarir  meriwayatkan  dalam  £I.sa#wJ  Mz.za#  biografi  Umayyah  bin  Syibil  dan
berkata:   "Dia  mempunyai  Aadz'ts  mzf#g4¢r,  diriwayatkan  dari  AI  Hakam  bin
Aban dari Ikrimah dari Abu Hurairah,  Aodz.rs mar/%' dia berkata: Terbesit dalam
diri  Nabi  Musa  AS  pertanyaan:    Apakah  Allah  tidur...  sampai  akhir hadits,"
diriwayatkan oleh Hisyam bin Yusuf, dan berbeda dengan riwayat Ma'mar dari
AI Hakam dari lkrimah fec}dz.fs ma!wq"/  ini yang lebih dekat, tidak mungkin hal
itu teljadi dalam diri Nabi Musa As, hanya saja diriwayatkan  bahwa Bani Israil
bertanya kepada Nabi Musa tentang hal itu. Lihat £!.sa# A/ Mz.zo# (1/476).

L----
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Allah berfirman: Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik dan
ciptaan-Ku, maka tidak boleh seorangpun dari ciptaan-Ku menyembah
selain  Aku  sedangkan  Aku  adalah pemiliknya;  karena  sesungguhnya
tidak  patut  seorang  hamba  mengabdi  kepada  selain  pemiliknya  dan
tidak  taat  kecuali  kepada tuannya.  Adapun  maksud  firman-Nya: \: c;
cb,:>b,3\£,3:i5'{iji sS  "Siapakah yang  dapat  memberi  syofa'at  di  sisi
4//CZA   Jcz#pcz  i.zz.7z-Ivycz"  adalah  tidak  ada  yang  bisa  memberi  syafa'at

kepada  para  hambanya  kalau  Allah  menghendaki  menyiksa  mereka
kecuali   yang  Dia  bebaskan  dan   izinkan  memberi   syafa'at  kepada
mereka.    Allah   r¢'cz/a   berfirman   seperti    itu   karena   orang-orang
musyrik berkata:  tidaklah kami menyembah berhala-berhala kami  ini
melainkan  supaya  mereka  mendekatkan  kami  kepada  Allah  dengan
sedekat-dekatnya,920 sehingga Allah  rcz 'a/cl berfirman kepada mereka:
Segala sesuatu yang ada di  langit dan di bumi,  serta langit dan bumi
itu sendiri adalah milik-Ku, maka sangat tidck patut beribadah kepada
selain Aku, jangan kamu  sembah berhala-berhala yang kamu anggap
dapat  mendekatkan  diri  sedekat-dekatnya  kepada-Ku,  sesungguhnya
berhala-berhala itu tidak memberikan manfaat sedikit pun di hadapan-
Ku dan tidak ada seorangpun yang dapat memberikan syafaat kepada
orang  lain  kecuali  dengan  izin-Ku,  dan  syafaat  itu  bagi  orang  yang
berhak mendapatkannya yaitu; para Rasul, para wali Allah dan orang-
orang yang taat kepada-Ku".

Penakwilan    firman-Nya:      6i±Y`jdr;i;|£C; ;±3,I.iS C++r€
'*±r=>f\.,~cg± -i,i, 5:§±, (Allah  mengetahui  apa-apa  yang  di  hadapan

mereha dan di belakang mereka,  dan mereka tidak mengetahui apa~
apa dart ilmu Allah melainhan apa yang dikehendahi-Nya)

920   |ni penakwilan firman-Nya: - *1.+` I.I LJj!fj9, ]'! }Ll` uJ.i   ''7Tidok/aA hamz.

menyembah berhala-berhala kami ini melainkan supaya mereka mendekathan
kami kepada Allah dengan sedehat-dekatnya" (Qs. Alz-Z^rma:I T:39|.. 3).

----------------                     d



Swrah AI Bdqarah

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  firman-Nya  itu  bahwa  Allah
Maha Me]iputi  semuanya dan mengetahui  segala yang ada, tidak ada
sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya".

Pendapat    kami    itu    seperti    pendapat    para    penakwil.    Di
antaranya adalah :

5760.   Ibnu   Humaid   menceritakan   kepada  kami,   ia   berkata:   Jarir
menceritakan   kepada   kami,   dari   Manshur,   dari   AI   Hakam
tye:tnELgmgd,fi\h=daan;:nyan;effkf!,%i\`!#;1:4.#Gy,,er,8De:anhudL,ba:]a;kaap,:g

merck¢ " di akhirat.921

5761.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Syibil

ga:„:gle;iT?:apnk:ef;in::,-f::ji,y?na:'#::;Z:;::1,¥;d,:i;i,¥;i;:,
"Dan di belahang mereka" di AIch:irat.9Z2

5762.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  ia berkata:  Ibnu Juraij  berkata tentang firma-Nya: ;IJ€

y±=g±,:#a.f„\Aa:fhd=#=S:aph&unL=e:=£Paay=#\8dd=nh\aa:±agfg3er,:#a,;
dz. be/afra#g merchcz " segala sesuatu yang ada setelah mereka di
dunia dan akhirat.923

5763.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami, dari

92'    |bnu Abi Hatim dalam  ra/sI.r (2/489) dan lbnu Athiyah dalam A/ MWAorrz.r A/

922    |¥:yj.ZAt/i3fita)t.im da|m  ra/sz.r (2/489)  dan Ibnu Athiyah  dalam A/ M#Aarrl.r A/

Waj!.z(1/341).
923    |bnu ]auri dalam zadA/ Masl.r (1/303).
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A:-aspuudnd]i3:I:fn;:n.g]tufi;rd::-]¥yda;nfag:;`]'£€d]:kah[rabtegr2tata:
Adapun    maksud    firman-Nya:     ;~tf G>Y`£z,*63 ;cfp>Si=Y'j
"Dan   mereka   tidak   mengetahui   apa-apa   dari   ilmu   Allah

melainkan  apa  yang  dikehendaki-Nya"    bah;hwasarrya.  A;Ilah;h .rfu
mengetahui    lagi    meliputi    segala    sesuatu,    tidak    ada   yang
tersembunyi, semua itu tercatat bagi-Nya,  selain Allah tidck ada

yang   mengetahui   semuanya,    sesungguhnya   seseorang   tidak
mengetahui   suatu   apapun   (dari   ilmu   Allah)   kecuali   Allah
berhendak memberitahukannya.

Maksudnya  adalah  bahwa  ibadah  tidak  sepatutnya  ditujukan
kepada  orang  yang  tidak  mengetahui  apapun,  maka bagaimana
menyembah  benda  yang   sama   sekali   tidak  mengerti   apapun
seperti berhala dan patung, Dia berkata:  Ikhlaskanlah beribadah
kepada   Dzat   yang   Maha   meliputi   lagi   mengetahui   segala
sesuatu, yang tidak tersembunyi dari-Nya baik besar atau kecil.

Pendapat    kami    itu    seperti    pendapat    para   penakwil    lain,
berdasarkan riwayat berikut :

5764.   Musa  Bin   Harun  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada kami, dari As~Suddi, tentang firman-Nya:  ;cfp>6i± Y'j
--±}g .i;, "Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah"

dia berkata:  Mereka tidak mengetahui  apa-apa dari  ilmu Allah,C+.'|±\=>f\.,  "Me|ainhan   apa  yang  dikehendahi-Nya"   ya:ng  D.\a

beritahukan kepada mereka.925

924   |bnu Abi Hatim dalm 7a/s|.r (2/489) dan lihat Ibnu Athiyah dalam  A/ „wha„J.r

.4 / Waj!.z ( 1 /344).
925    |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/s|.r  (2/490)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dwrr  A/

Mantsur (2116rty.
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Penakwi]an   firman   A]]ah:   3!5qfjj.6±±l{'l±±J€=;   /K«rsJ.
Allal. meliputi langit dan bumi)

Abu   Ja'far   berkata:    "Para   penakwil   berbeda   pendapat
tentang makna rj<j` yang Allah r¢'o/cf beritahukan dalam ayat ini
bahwa    luasnya    itu    seluas    langit    dan    bumi,    sebagian    mereka
mengatakan:   Itu   adalah   ilmu   Allah".   Berdasarkan   riwayat-riwayat
sebagai berikut:

5765.  Abu  Kuraib  dan  Salam  Bin  Junadah  keduanya  menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  Ibnu Idris  menceritakan kepada kami,
dari  Mithraf dari  Ja'far Bin  Abi  Mughirah dari  Sa'id Bin Jubair
dari  lbnu  Abbas:  ';=+3ia;  ''Kwrsj. 4//aft  #.e/].pwf;." dia berkata:
"Makna Ai.j' adalah i|mu A||ahw.926

5766.    Ya'qub   Bin   Ibrahim   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Husyaim    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Mithraf
menceritakan  kepada  kaini  dari  Ja'far  Bin  Abi  Mughirah  dari
Sa'id  bin  Jutair  dari  lbnu  Abbas  dengan  riwayat  yang  sama

#]?,y;:aq,aD::n¥/:o#anf:zd:;ba„,1;:::&Pa::r:),in:ne-%/:;a%
keduanyaN?9I]

Ulama lain berpendapat: Malma *j<j\  adalah tempat kedua
kaki. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5767.  Ali Bin Muslim Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia
berkata:     Bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:
Muhammad Bin Jahadah menceritakan kepadaku, dari  Salamah
Bin  Kuhail,  dari  Imarah  Bin  Umair,  dari  Abi  Musa  berkata:

926   |bnu  Abi  Hatin  dalan  7a/sl.r  (2/491)  dan  Ibnu  Jauzi  daham  Z¢d A/  Masir

(,/304).927    /bl.d,   Lihat  |bnu  Jauri   dalin  Zdrd  .4/  Masi.r  (2/16)   dan  Ibnu  Athiyah,  A/

Muharrir AI Wdyiz (\1342).
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"*j<j`  maknanya tempat  kedua telapak  kaki  dan  memiliki

Suara Seperti suara pe|anaw.928

5768.     Musa  Bin  Harun  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada  kami   dari   As-Suddi,   tentang   firman-Nya:  '43i±;
i:}thr') +`':;=±)i\  "Kursi Allah meliputi  langit dan bumi" Lane;++-de;n
bumi berada di  dalam kz{rsz. dan fawrsz. berada di depan ors)/ yang
merupakan tempat kedua kaki.929

5769.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami,  dari  Juwaibir,  dari  Adh-Dhahhak berkata,  makna
f3lrl:.[\an-Nya..  S3#`T'9 ±`'S==)i\'±±;Sic?3  "Kursi Allah  meliputi  langit
c7cz#  bz"z." adalah Kz{rsz. yang diletakkan di bawah czrs)/ di mana

Para raja meletakkan kaki di atasnya.930

5770.  Ahmad  Bin  Ishaq  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, darn Sufyan, dari
Ammar  Ad-Duhni,  dari  Muslim  AI  Bathin,  berkata:  "Makna

orjst`adalahtempatkeduakakiu.931
5771.  Diceritakan kepadaku dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far

menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang
firma,n-INya..  ;43H'\3 ±<S±±)i\'*5ic?3  "Kursi Allah in_e!ipr.ti l,a.ngit
d¢# bw„ dia berkata: ketika diturunkan ayat  9j££}{'437Ef;
;±}thY6   "Kursi  Allah   meliputi   langit   dan   bumi"  para  sah-ho; at
mengatakan:   Wahai   Rasulullah  frz{rsz.  ini   meliputi   langit   dan

928    As_Suyuthi da|am ,4d-Dwrr A/ MaHtswr (2/17).
929    |bnu Abi Hatim dalam ra/s|.r (2/491), Ibnu Athiyah dalam .4/ MWAar7~J.r 4/ Jy¢/.I.z

( 1/342) dan As-Suyuthi dalam ,4d-Dwrr j4/ "o#ts"r (2/18).930    As-Suyuthi dalam j4d-Dwrr A/ A4:c}#Js"r (2/17).
93'    |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sz.r  (2/491)  dan  diriwayatkan  AI  Hakim  dalam A/

Mws}adrak  (2/282)  Aodl.rs  maziqw/ kepada  Ibnu  Abbas  sesuai  dengan  syarat
Imam     Muslim     sekalipun     dia     tidak     meriwayatkannya,     Adz-Dzahabi
menyepakatinya.
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bumi, bagaimana dengan orgy? Maka turunlah ayat  ££'di L2;L`t:i
c,b9,.i        "Dan     mereka      tidak     mengagungkan   A,llafi..c,le.n,g.tin.

p,engagungan   yang   semesttnyu,,    sanpaf   ayah   \±£;5f£,,*:=:i,
<}X:;i   andnya;. "Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dig`.dari
ap-a-'yang mereha persekutukan". (Qs. A|z.-Z.rmer| T39|.. 67).932

5772.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata
tentang    firman-Nya:     j£-,fN.fj+S±£l{'fr3i±; "Kursi      Alltlh

:'eer'i::a"i`;'::i:,`]J:h"s6#;e:::ba::.u.in::jc,at:k£\k;;9;ao#,;,ta[
'r?I;J< -;:; '±:S  L2 ;rJ "Tidaklah tujuh lapis langit di dalam

Kursi itu melainhan 'rseperti tujuh buah uang dirham yang kamu
/e»tpczr*¢#   p¢cJ¢   pe7i.s¢i.".933    Abu   Zaid   berkata:    Abu   Dzar

?.|#a,;;,;!i#y;e*n;grsiiai|;#b;zi?g?,farsiag"I'melainkan  seperti  rantai  besi yang kamu  lemparkan  pada  dua

Permukaanbumiyang|apangN?34

Ulama yang lain berpendapat: Makna ctj<l\  adalah singgasana

(¢rs}!/ itu sendiri, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5773.    AI    Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami  dari  Juwaibir,  dari  Adh-Dhahhak  ia  berkata:  AI
Hasan berkata: "trj<j` maknanya singgasana".935

932    |bnu Abi Hatim dalam ro/s!.r (2/491).
933    Dengan   |afazh  As-Suyuthi  dalam  .4d-Dwrr  ,4/  M¢7}Jswr,  lihat  Ibnu  Athiyah

dalam A/ "wfoflrrz.r A/  Wa/.I.z ( 1/342), lihat riwayat AI Baihaqi dalam bab Asmo
dansz/¢f(404.405).

934    Abu syaikh dalamA/ 4zframafr (2/587).
935    A|  Qurthubi  dalam  7b/£z.r  (3/278),  Ibnu  Katsir  dalam  rcz/!sz.r  (1/311)  dan  As-

SuyuthidalamAd-D#rr4/Ma#ts#r(1/18).
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Abu  Ja'far  berkata:  "Setiap pendapat  di  atas  memiliki  dalil
dan   pandangan,   akan   tetapi   pendapat   yang   paling   tepat   dalam

penakwilan ayat ini, hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

5774.  Abdullah bin  Abi  Ziyad AI  Quthwani menceritakan kepadaku,
ia berkata:  Ubaidillah  Bin  Musa menceritakan kepada kami,  ia
berkata:   Israil  memberitahukan  kepada  kami,   dari  Abi  Ishaq,
dari  Abdullah Bin Khalifah,  ia berkata:  "Seorang wanita datang
kepada  Nabi  SAW  lalu  berkata:  Berdoalah  kepada  Allah  agar

¥T;a#oa#;k,jfgku#]#;afdr:£¢:,;,Mfag¥{ag±E;nj;;\;¥§
luas   harsi-Nya   itu   meliputi   langit   dan  bumi,   Dia  duduk  di
atasnya   dan   tidak   lebih   dart   hairya   seukuran   empat  jari",
kemudian Nabi  Saw mengisyaratkan dengan jari-jari tangan dan
merapatkannya:

a,

4ha& :j£  'lT+;  `;i *:;ii L+}\ j2=i,€ls' ±2j,i al' ¢.!3
"Dia  itu  mempunyai   suara  seperti  suara  pelana  kuda  baru

apabila dinaiki bebannyan .936

5775.  Abdullah  Bin  Abi  Ziyad  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yahya Bin Abi Bakar menceritakan kepada kami, dari Israil, dari
Abi  Ishaq,  dari  Abdullah  bin  Khalifah,  dari  Umar,  dari  Nabi
SAW, seperti riwayat sebe|umnya.937

936    Diriwayatkan  o|eh  AI  Bazzar,  dan  berkata:   "Saya  tidak  mengetahui  seorang

sahabat    pun    yang    memflr/wkan    hadits    ini    kecuali    Umar,    Ats-Tsauri
memczwqw#cz#nya  kepada  Umar,  Abdullah  bin  Khalifah  tidak  meriwayatkan
darinya  kecuali  Abu  Ishaq  dan  diriwayatkan  dari  Jubair  bin  Muth'im  dengan
j7iafa!# yang berbeda",1ihat Kos)/!/w/ 4tsar (1/30), nomor (39), AI Haitsami juga
meriwayatkan  dalam  Mcz/.ma' 4z-Zawa `z.d  (1/83,  84)  dan  berkata:  "AI  Bazzar
meriwayatkan  dengan  para  perawi  hadits  s¢czAz.A",  Ibnu  katsir  dalam  r¢/s!.r
(2/443)  dan berkata dari Abdullah bin Khalifah:  "Hadits itu tidak jl4:as};Awr dan
mendengamya dari Umar ada pertimbangan. "

937     Ibid.
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5776.  Ahmad  Bin  Ishaq  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Israi]
menceritakan  kepada  kami,  dari  Abi  Ishaq,  dari  Abdullah  bin
Khalifah berkata:  "Telah datang seorang perempuan", kemudian
dia menyebutkan riwayat seperti sebe|umnya.938

Pendapat yang paling sesuai dengan zhahir ayat adalah pendapat
lbnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Abi  AI Mughirah
dari  Sa'id bin Jubair dari  Ibnu Abbas bahwa dia berkata:  "Yaitu
ilmu  Allah",  pendapat  ini  selaras  dengan  firman-Nya:   ,'®!3.Y'j'C¢]}±  "Dan  Allah  tidak  merasa  berat  memelihara  keduanya"

bahwa memang  seperti  itu,  Allah memberitaliukan bahwasanya
Dia tidak  merasa  berat  menjaga  segala  sesuatu  yang  diketahui
dan pengetahuan-Nya meliputi  semua yang ada di  langit dan di
bumi,  sebagaimana Allah  memberitakan tentang para malaikat-
Nya   yang berkata dalam doanya:  \i}gj i=j=:j ;GS i±= €j±j L€j
"Ya  Tuhan  kami,   rahmat   dan  ilmu  Engkau  meliputi  segala

seswczfw ''.  (Qs. Ghaafir [40]:  7).

Allah  ra'cz/a  memberitahukan bahwa ilmu-Nya meliputi  segala
sesuatu, maka seperti itu maksud firman-Nya:  +S±=J{'i=+ira;
;Z}g((') "Kursi Allah meliputi langit dan bumi" .

Abu Ja'far berkata: "Makna asal kata prj<J\  adalah ilmu,
ada yang mengatakan maknanya  lembaran yang di  dalamnya tertulis
ilmu pengetahuan disebut  a-`j' (buku tulis), seperti perkataan Ar-
Rajiz939 da|am menggambarkan seorang pembum:

940, J£= 63Ci,l; ,;i ji

"Hingga apabila ia memperolehnya ia kumpulkan" .

938    Abu syaikh dalam A/.4zrfeamafe (2/650).
939    Ar.Rajiz tidak di kenal.
940    Memperoleh sesuatu, mengumpulkan untuk dirinya.
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Maksudnya   mengetahui.   Dan   dari   makna   ini   para   ulama
disebut:   g-`j<j`    karena   mereka   sebagai   tempat   bersandar,
sebagaimana     dikatakan:      mereka     sebagai     pasak-pasak     bumi,
maksudnya  dengan  sebab  para  ulama  bumi  menjadi  baik.   Seperti

Perkataan seorang penyair:94]
"yL*: :+ +,ifuoL; ndir,+        i;:4;i 9*}oi :,±j; ir £Li;

"Muka-muka ceria mengelilingi mereka ketika datang silih berganti

sekelompok ulama yang mengetahui segala peristiwa" .

Maksudnya    adalah   para   ulama   yang   mengetahui    segala

peristiwa  dan  malapetaka.   Orang-orang  Arab  menamai  asal  segala

;:Snuga::n:a#:'ie::::,dAk[a;aj::jn;eTk¥a`.9f-3jf Ore   Artlnya keturunan
" i  pr:Jf 'Jji Lr,\=:J\'Li Gut                    Lr:.:joi j':,: :,;.ii, +±;, :j

Lrf i r:7foo` rfuo, ,.*
"Sungguh yang maha sempurna mengetahui bahwa Abu Abbas

manusi,a yang paling utama dengan kekayadn, kerajaan, sangat
dermawan" .

Maksudnya  keturunan  yang  sangat  dermawan,  riwayat  yang
lain:

Penyair tidak dikenal.
942    |bnu Athiyah dalam ,4/ Mwtiarrz.r A/ Wr¢/.I.z (1/342) dan AI Qurthubi dalam ro/sz.r

(312:]7).943    A| Ajjaj  adalah Abdullah bin Ru'bah bin Labid bin Shakhar bin Katsif bin Amr

bin Hay bin Rabi'ah (wafat tahun 97 H. -615 M.),1ihat dalam Dz.wo#, hal.  I I.
Bait ini terdapat dalam kumpulan syainrya dan Ibnu Manzhur dalam   fz.so# j4/
Arab (u.Jj), (u+jJ), makna LrjJJ` adalah bersih dari segala kekurangan dan aib.
Abul Abbas:  yang dimaksud adalah Khalifah AI Abbasi Abul Abbas As-Safah
dia  menunjukkan  bahwasanya  Ibnu  Abbas  adalah  orang  yang  paling  tepat
memimpin-
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®,

i furl *fJ, .'P ',* a
"Dalam kedudukan yang mulia sangat dermawan".

Penakwi]an  firman  Allah:  £±?-{'t!;ifj3€SJi£ £:jiY'D' tD¢«
Allal.  tidak  merasa  berat  memelihara  keduanya,  dan  Allal.  Mal.a
Tinggi lagi Maha Besar)

Abu   Ja'far   berkata:    "Malksud   firman-Nya:   \={J££>,'®!3iY'jT
"Dan    Allah    tidak   merasa    berat    memelihara    keduanya"    tidak;k

menyusahkan  dan  tidak  memberatkan-Nya,  dikatakan:   Masalah  ini
menyusahkan   saya,   maka   dia   butuh   bantuan   dan   kekuatan,   dan
dikatakan  lagi:  Apa  yang  membebanimu  maka  bagiku  juga  beban,
begitu juga: Apa yang memberatkanmu maka bagiku juga berat".

Pendapat   kami   itu   seperti   pendapat   para   penakwil   lain,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5777.  AI  Mutsanna bin  lbrahim  menceritckan kepadaku,  ia berkata:
Abdullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:

¥hu::hwafhyahdabjn£::]£|bmbea::et:=¥anangkfi:::::S'y::ric&°:,;,#f:~;,
"Dan   Allah   tidak   merasa   berat   memelihara   keduanya"   ia

berkata: "Allah tidak merasa berat"
945

5778.   Muhanmmad  bin   Sa'd  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia    berkata:     Pamanku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Bapakku   menceritakan

¥#a,::u£.:,=,?£::knz%>&:anfzdTh¢:u£::¢ass;tebn;::,8fi;Tmaen/:#¢yra;

faec7wa#);a''Allahtidakmerasaberatmemeliharakeduanya.946

945    |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/492), 1ihat Ibnu Athiyah dalam i4/ A4wfearrz.r A/

Jya/.I.z(1/342)danAs-SuyuthidalamAd-Dwrr,4/A4c!7!fsc„(2/19).
946    Abu As_Su'ud dalam ra/s!.r (1/248).
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5779.  Bisyr Bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan

F#aj,o¢k£.in)>„ba¢:erk4a;/a;Ada::d::tadma:;&tseGnta;gr£L,rm,:ne-mNey/:Ao:`:'

kecJ"cz#);¢"    Allah    tidak    merasa   berat    dan   bersusah    payah
memelihara keduanya.947

5780.   Hasan   bin   Yahya   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada  kami, ia berkata: Ma'mar

:=:::]iayka:nFfia,,oi:;.m¥,I;;d,:££o;]¥,::%n:zadnakQa;aedrac:s'ate:tearna:
meme/j.Aczrcz  kedwcz77};cz"  dia  berkata:   "Allah  tidak  merasa  berat

Sedikit punM.948

5781. Muhammad bin Abdullah bin Bazi' menceritakan kepada kami,
ia  berkata:   Yusuf  bin  Khalid  As-Samti  menceritakan  kepada
kf=i'afha,b:::]ataknNuafi;:;nas¥::]nkta::ncF:niaakna.nN;:?ac£=,o[;#q.at:,

"Dan   Allah   tidak  merasa   berat   memelihara   keduanya"   cia.

berkata: "Allah tidak merasa berat memelihara keduanya".949

5782.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Ibnu  Abi
Za`idah   menceritakan   kepada   kami,   Yahya   bin   Abi   Thalib
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Yazid  memberitahukan
kepada   kami,   berkata   keduanya:    Juwaibir   memberitahukan
kepada  kami,  dari  Adh-Dhahhak,  tentang  firman-Nya:   ,'o¢jiY'j'
I:]}f>   "Dan  Allah  tidak merasa  berat  memelihara  keduanya"
Allah tidak merasa berat atasnya.950

947    |bnu Abi Hatim dalam  ra/s|.r (2/492) dan lbnu Athiyah dalam A/ Mwfoorrz.r A/

}ya/.I.z(1/342).
948    Abdurrazzaq  dalam  ra/rsz.r  (I/363),  Ibnu  Abi  Hatim dalam  ro/gJ.r  (2/492)  dan

Ibnu Athiyah dalam A/ Mwfoorrz.r A/ Wro/.i.z ( 1/342).
949    |bnu Abi Hatim dalam r¢/s|.r (2/492) dan An-Nasafi dalam ra/5I.r (I/124).
950    |bnu Abi Hatim dalam ra/Ifz.r (2/492).
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5783.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Yahya bin
Wadhih   menceritakan   kepada   kami,   dari   Ubaid,   dari   Adh-
Dhahhak riwayat yang sama.95 I

5784.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan   kepada   kami,   ia   berkata:   Aku   mendengar

=yakt:d#a:I::=ndbae::tat:;n?aknugma;:tdefnn::r&?,:;.u]=a*::
Allah   tidak   merasa   berat   memelihara   keduanya"  kedra:nya,
berkata: "Allah tidak merasa berat atasnya"

952

5785.  Muhammad Bin  Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim  menceritakan  kepada  kami,  dari  lsa  bin  Maimun,  dari
Ibnu  Abi  Najih,  dari  Mujahid,  tentang  firman  Allah:   ,'D!ji.Y'j'
\(]}}i3> "Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya" ia.

berkata: "Tidak menyusahkan-Nya"
953

5786.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi,  tentang  firman-Nya:  CC{l:i,'.¢£.Y'j'  "Do#  j4/Jafo  f!.dak
merczscz  bercz/  meme/I.feczrcz  fredwa#};cz "  dia  berkata:  "Allah  tidak

merasa berat atasnyaw.954

5787.  Diceritakan kepadcku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far

:::::#a:nifea:,.:#i¥]',%:„ba£:gfoyaf:.;:frAr;Re::1:;te:tearnag,
meme/I.foczrcz *ed#am);a " ia mengatakan: "Allah tidak merasa berat
memelihara keduanyaw.955

95'     Ibid.

952    Lihat A|  Mawardi  dalam A#-IVwkaf wa A/  UywH  (1/326)  dan lbnu Jauzi dalam

Zad AI Masir (\1304).
953    |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/492).
954     Ibid.

955     Ibid.
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5788.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang   firman-Nya:   \={J:i ,'o!j;.Y'j'   ''Dcz#  ,4//aft   /idc!k  merc!s¢
bercz/     meme/i.foc[7ia     fredwcz#);cz"     Allah     tidak     merasa     berat

memelihara keduanya.956

Abu  Ja'far  berkata:  "Huruf focz,  mz.in  dan  cz/z/pada  firman-
nya::Ca:i kembali  kepada:  ji..<r¥'fjgs:==l{:  Maka  penakwilan  firman-
NyaL..  S}}thr'9S)(:;±f\'±±;3ic±'3   "Kursi  Allah  meliputi  langit  dan  bumi"
dan Allah tidak merasa berat menjaga langit dan bumi.

Adapun  penakwilan  firman-Nya:   't};i.fji6  maksudnya:   Allah

ra:h#B:]A+#i';aw;Z=:nzaem#k`]:kdeat:[n:::k=t:::gkaanmkue:u¥a#~N¥a
atas   makhluk.   Begitu   juga   maksud   firman-Nya:    .:i;;jl    pemilik
kebesaran  yang  segala  sesuatu berada di bawah-Nya, maka tidak ada
sesuatupun yang melebihi kebesaran-Nya". Seperti riwayat berikut:

5789.  AI Mutsarma menceritckan kepadaku,  ia berkata:  Abdullah bin
Shalih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mu'awiyah  bin
Shalih  menceritakan  kepadaku,  dari  Ali  bin  Abi  Thalhah,  dari
Ibnu    Abbas,    tentang    firman-Nya:    {jjl.i    yang    sempuma
kebesaran.Nya.957

Abu  Ja'far berkata:  "Para ulama kalam958 berselisih tentang
makna     firman-Nya:      'tp.fjij.     Sebagian     mereka     berpendapat:
Maknanya  ialah  Allah  Maha  Tinggi  dari  segala  perbandingan  dan

penyerupaan. Mereka mengingkari makna: Tempat yang paling tinggi,
dengan alasan tidak boleh ada satu tempat yang kosong dari-Nya dan
tidak   ada   artinya   mensifati   Allah   dengan   tempat   tinggi;   karena

956    A| Mawardi da|am A#-IV"4af rm AJ Uyw# (1/326) dan Ibnu Jauzi dalam Zad i4/

"as!.r(1/304).
957   As.Suyuthi dalam4d-Dz" A/ "a"tswr (2/19).
958    Yang dimaksud adalah ulama Kalam.-----  i
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mensifati-Nya  dengan  si fat  itu  berarti  Dia  berada  dalam  satu  tempat
dan tidak menempati tempat lainnya.

Sebagian  ahli  yang  lain  berpendapat:   "Maknanya,  A]lah  itu
Maha  Tinggi  atas  semua  makhluk,  dengan  meninggikan  tempat-Nya
di  atas tempat makhluk-Nya; karena Allah rcz'c/cz menyebutkan di atas
seluruh  makhluk;  dan  makhluk  berada  di  bawah-Nya,  sebagaimana
Dia  mensifati   Dzat-Nya  berada  di   atas   czrs)/  (singgasana),   dengan
demikian Dia lebih tinggi atas makhluk-Nya".

Begitu juga mereka berselisih  pada  makna  firman-Nya: ,£]j=j-i.
Sebagian mereka mengatakan makna ;j;J'{ pada ayat ini: r£+l` yang
diagungkan, diubah dari wczzo» Jifi\  kepada J+i, sebagaimana ada
orang yang mengatakan a£:*i\ j4alJ  artinya je=£' /i, seperti perkataan
seoran8 penyair.959

a-\.  Ju'3S\:+  'a;);i: j2:i             :,,i)i :,? :j;3;ji :;±j\ 3ufj~3
?,

"Dan seakan-akan arak itu terbuat dari parfum dicampur air putih

yang dingin" .

Hanya saja maknanya adalah aJ£*l` yang dibuat enak. Mereka
mengatakan,  "Maka makna  firman-Nya:  i*il`  adalah diagungkan,
yang   diagungkan   oleh   para   makhluk,   mereka   memuliakan   dan
bertakwa   kepada-Nya".    Kemudian   mereka   berkata:    "Boleh   jadi
mungkin perkataan seseorang: r±£' ja memiliki satu dari dua makna,
salah  satunya:   Makna  yang  telah  kami  jelaskan  bahwa  Dia  yang
diagungkan,   sedang  makna   lainnya:   Bahwa  Dia  itu   Maha  Besar
tempat  dan  ukurannya.  Selanjutnya mereka berkata:  Ketidakbenaran

pendapat   bahwa   maknanya   itu   adalah   maha   besar   tempat   dan
ukurannya menunjukkan kebenaran pendapat kami yang lalu".

959    A| A'sya adalah Maimun bin Qais:  Biografinya  sudah lewat.  Lihat DJ.wa!#, hal.

5.
960    Bait ini terdapat dalam kumpulan syaimya,  hL-.Y`:  arak dan JY+t:  Air putih

tawar yang dingin, lihat Dz.wan, hal.  164.
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Sebagian yang lain mengatakan:  "Takwil  firman-Nya:  i=T+ij`
bahwa  keagungan  itu  milik  Allah  dan  merupckan  si fat  bagi-Nya.
Kemudian    mereka   berkata:    Kami    tidak    dapat    menggambarkan
bagaimana si fat keagungan Allah akan tetapi hal itu kami tanbchkan
sebagai  penguat  dan  menghilangkan  makna  keserupaan  kebesaran

yang    terdapat    di    kalangan     manusia;     karena    itu    merupakan
penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya dan hal itu tidak mungkin".

Mereka mengingkari  pendapat yang telah kami  sebutkan, dan
berkata:  "Kalau maknanya itu  adalah yang maha diagungkan niscaya
Dia tidak maha agung sebelum menciptakan makhluk-Nya dan makna
maha agung itu akan hilang ketika makhluk-Nya musnah karena pada
kondisi ini tidak ada lagi yang mengagungkarmya".

Sebagian  yang  lain  mengatakan:  "Firman-Nya:   |{j;jl  bahwa
Allah  mensifati  diri-Nya dengan keagungan.  Mereka berkata:  Semua
makhluk itu kecil karena kecilnya mereka dari keagungan Allah".

©©©

*±ri`!;±£=c£C£.t6€i£3{£§ri±p.¢tj,:\'J!~i'

g'riij4Gft23ti'6jS.tj#.t>&::=iTJ£,fi'tL£¥:;
-`:i--:a

"Tidcik ado Pcikecian wnfuk (memaswki) agcma (Islcm) ;

seswngg.whnya telcih ).elas jalan yang benar dcwipada jalan
ycmg sc[Icih. Karena ito bcirangsjcipci yang inghar kepada
Taghttt dan beriman kepada Allcih, mcikcl seswngrhny¢ j¢

telci berpegang kepadr bwhwl toli yang aniat kwcit yang tidcik
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cikan Pwtws. Dan Allcih Maha Mendengar lcigi Mcihci
Mengetchui"..

(Qs. AI Baqarah [2]: 256)

Penakwilan    firman    A]]ah:    a.f63i£;j{:a:;j5.jlfL}, :`3|~Y'
(Tidak     ada     paksaan     untuk     [memasuki]      agama     [Islam];
sesungguhnya  telah  felas  jalan  yang  benar  daripada  jalan  yang
salah)

Abu   Ja'far   berkata:   "Para   penakwil   berselisih   pendapat
tentang maksud ayat tersebut,  sebagian mereka mengatakan:  Ayat ini
turun berkaitan dengan sekelompok orang dari golongan Anshar, atau
berkaitan   dengan   seseorang   dari   mereka   yang  memiliki   beberapa
orang  anak  yang  telah  beragama  Yahudi  atau  Nasrani.  Ketika  Allah
mendatangkan    agama    Islam    mereka    berkeinginan    memaksanya
memeluk agama Islam". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5790.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  mnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah,
dari Abi Basyar dari  Sa'id Bin Jubair,  dari  Ibnu Abbas berkata:
Ada  Seorang  wanita  yang  hidup  sendiri  tanpa  seorang  anak,961
maka  dia  berketetapan  dalam  dirinya  kalau  ada  seorang  anak
hidup  bersamanya  dia  akan jadikan  beragama  Yahudi.  Ketika
Bani  Nadhir  di  usir  ada  beberapa   anak-anak  dari   golongan
Anshar yang ikut mereka, kemudian mereka berkata: Kami tidak
akan    meninggalkan    anck-anak    kami!    Maka    Allah    ra'cz/cr
menurunkan   ayat:    a.f6:i£3{:i:;;j±dy.j!tj, :\3\5~Y'    ''rJ.dak  ado
paksaan untuk (memasuki)  agama  (Islam);  sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"

962

96'    Abu Daud berkata: "Seseorang yang hidup sebatang kara". Lihat Sw7Icz# (3/59).
962    Abu  Daud meriwayatkan  dalam Sw#a7!  dalam bab jihad  (2682)  dan  lihat  Ibnu

Abi Hatim dalam rcr/sl.r (2/493).

i--------------------------
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5791.     Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Muhammad  Bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Syubah  menceritakan  kepada  kami,  dari  Abi  Bisyr,  dari  Sa'id
bin Jubair, berkata: Ada seorang wanita yang dibenci dan hidup
tanpa  seorang  anak  bersamanya  -Syubah  berkata:  seseorang

yang   hidup   sebatang   kara-   maka   dia  berketetapan   dalam
dirinya kalau  hidup  bersamanya  seorang  anak  niscaya dia akan

jadikan  beragama  Ychudi.   Dia  berkata:   Ketika  Bani  Nadhir
diusir, anak-anak orang Anshar ikut serta bersama mereka, maka
mereka   berkata:   Bagaimana   kami   membebaskan   anak-anak
kami?   Maka   turun   ayat   ini:     a.f6:i£3{:g:;€isS.Stj:\'J!~Y'
"Tidak    ;da    paksaan    untuk    (memasuki)    agama    (Islam);

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang
sa/crfo",  kemudian  dia  berkata:   Siapa  yang  ingin  tetap  tinggal
biarkan   dia   tinggal   dan   siapa   yang   ingin   pergi   biarkan   dia

pergi.963

5792.  Hamid  bin  Mas'adah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Bisyr  bin  AI  Mifdhal  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Daud     menceritakan    kepada    kami,     Ya'qub     menceritakan
kepadaku,  ia berkata:  Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami,
dari   Daud,  dari   Amir,  ia  berkata:   Ada  seorang  wanita  dari
Anshar  hidup  tanpa  seorang  anak,  maka  dia  bemazar  kalau
anaknya hidup akan dijadikan bersama ahli kitab agama mereka.
Kemudian Islam datang dan beberapa kelompok dari anak-anak
keturunan  Anshar  tetap  dalam  agama  mereka,  maka  mereka
berkata:  Sesungguhnya  telah  kami  jadikan  mereka  tetap  pada
agama  mereka,  kami  melihat  bahwa  agama mereka  lebih  baik
dari  kami,  dan  karena  Allah  menurunkan  agama  Islam  maka
kami  paksa  mereka!  Maka  turunlali  ayat:  5.Stj, :\'JrY'  ''rz.d¢k
ada paksaan untuk (memasuhi)  agama  (Islam)". Yang med]aidi

963    An_Nasa`i dalam sw#ow A/ Kwbra (11048).
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pemisah  antara  orang  yang  memilih  agama  Yahudi\ dan  Islam
yaitu  orang  yang  mengikuti  mereka,  dia  telah  memilih  Yahudi

I:  dan  orang  yang  tetap  tinggal  berarti  memilih  Islam.  Dan  matan

``   hadits sama dengan riwayat Humaid.964

5793.   Muhammad   bin   Abdul   A'la  menceritakan   kepada  kami,   ia
berkata:  Mu'tamir  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Aku  mendengar  dari  Daud,  dari  Amir,  riwayat  yang
sama   maknanya,   namun   dia   mengatakan   selanjutnya:   Yang
menjadi  pemisah  antara  mereka  adalah  pengusiran  Rasulullah

U  SAW   terhadap    Bani   Nadhir,   maka   orang   yang   mengikuti

mereka,   dia   telah   menjadi   Yahudi   dan   tidak   masuk   Islam
sedangkan  orang  yang  tetap  tinggal  dialah  orang  yang  masuk
Islam.965

5794. Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
A'1a menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Daud menceritakan
kepada   kami,   dari   Amir,   riwayat   yang   sama,   namun   dia
mengatakan  selanjutnya:  "Pengusiran  Bani-Nadhir  ke  Khaibar,
maka  orang  yang  memilih  Islani  tetap  tinggal  dan  orang  yang
benci Islam ikut pergi ke Khaibar".966

5795.  Ibnu  Hamid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin
Abi   Muhammad   AI   Harsi   pembantu   Zaid   Bin   Tsabit,   dari
Ikrimah  atau  dari  Sa'id  Bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang
firman-Nya:   ¢;j'f a ii;3{ :g=;€ i dig.St 6, :\'J!~Y'   ''rz.dczk czda pads¢o#
untuk   (memasuki)   agama   (Islam);   sesungguhnya   telah  jelas

jqlan yang benar daripadq jalan yang salah" , diaberkatzr. " Aryat

964    Ahmad bin Ali dalam A/ r/.ab¢ Bat/aH A/ Asbc!b (1/611).
965    Lihat |bnu Athiyah dalan ,4/ MWAarrl.r .4/  Wra/.I.z (1/343)  dan Ibnu Jauzi dalam

Zad AI Masir (1/SOS).
966    Lihat |bnu Athiyah dalam A/ MWAarrz.r ,4/  Jya/.i.z (1/343)  dan Ibnu Jauzi dalam

Zad AI Masir (1130S).
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ini   turun   berkaitan   dengan   seorang   laki-laki   dari   golongan
Anshar  dari  keturunan  Salim  bin  Auf yang    panggilannya  AI
Hushain, dia memiliki dua orang anak yang keduanya beragama
Nasrani  sedangkan  dia  sendiri  seorang  muslim,  kemudian  dia
bertanya  kepada  Rasulullah   SAW:   Bolehkah   saya  memaksa
keduanya,   sesungguhnya   keduanya   menolak   kecuali   agama
Nasrani? Maka Allah menurunkan ayat itu"

967

5796.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   Hajjaj  bin
Minhal  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Abu  Awanah
menceritakan  kepada  kami,  dari   Abi   Bisyr,   ia  berkata:   Aku
bertanya kepada Sa'id Bin Jubair, tentang firman-Nya:   j, :\';\g'Y'
-:jjj 'ir.,'33fi';3± its9f i   "Tidak  ada  paksaan  un!uk  (mema.suki)

agama   (Islam);   sesungguhnya   telah  jelas  jalan  yang  benar
dar!.pfld¢ /.cl/a# )/cl#g sciJa„'  dia berkata:  Ayat  ini  turun kepada

golongan  Anshar.  Dia  berkata:  Lalu  aku  bertanya  lagi:  Yang
lebih khusus? Dia menjawab: Yang lebih khusus. Kemudian dia
berkata:  Di masa Jahiliyyah ada seorang wanita bemazar, kalau
dia melahirkan seorang anak laki-1aki akan dia jadikan beragama
Yahudi, hal itu terus dimohonkan sepanjang hidupnya. Sa'id bin
Jubair  berkata:  Kemudian  Islam  datang  dan  dalam  kelompok

(Bani  Nadhir)  terdapat  orang-orang  Anshar,  maka ketika  Bani
Nadhir  diusir,  mereka  berkata:  "Wahai  Rasulullah,  anak-anak
dan   saudara-saudara   kami   ada   pada   mereka",   dia   berkata:
Rasulullah SAW diam sejenak, maka Allah  rc!'cz/¢ menurunkan
firman-Nya:  #f 63 ij;3i {g±Tj;ap.j!ij :\'J!~Y'  ''rz.dak ado padsaa#
untuk   (memasuki)   agarna   (Islam);   sesungguhnya   telah  jelas

`£:::|u¥iaa"hgsze#":er:::':aa.d.£`#f"#;a£{S;'gfo+,¢jl;aGP\er#
®SS  ?+£',) °pr;)IS>\ ')|d .;(;:±  "`Sahabat-sahabat kamu diberi

967    |bnu Athiyah dalam A/ Mwfeczrr!.r A/  Wra/.i.z (1/343) dan Ibnu Katsir dalam rcr/sJ.r

(2/445).
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pilihan,  kalau  mereha  memilih  hamu  maka  mereha  termasuk
golongan  hamu,  dan  kalau  mereha  memilih  Bani  Nadhir  maka
mere4cz    /ermczs#k   go/o7zgr7i7t)/cl".    Dia    berkata:    "Maka    para

sahabat mengusir mereka semuanya" 968

5797.   Musa  bin   Harun   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada kami, dari As-Suddi, tentang firman-Nya:  I; ep.j}t i, :\'jg~Y'
-;jji 'b?,'ii:fi':j±   "Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)  agama

(Islam);   sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang  benar  daripada
jalan  yang   salah"   sairxpali   ayarl   a'(\=±;i\4    "Yang   tidak   akan
pw/zAs " dia berkata: Ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-
laki   dari   golongan   Anshar,   dipanggil   Abu   AI   Hashin,   yang
memiliki  dua  orang  anak  laki-1aki.  Pada  suatu hari  datang para

pedagang  dari  kota  Syam  ke  kota Madinah membawa minyak,
ketika mereka telah menjual  (barang dagangannya)  dan hendak
kembali ke kota Syam, mereka didatangi oleh dua anak laki-1aki
Abu   AI   Hashin.   Mereka   mengajck  keduanya  masuk   agama
Nasrani    maka   jadilah    mereka   berdua   beragama   Nasrani,
kemudian  keduanya pulang ke  Syam bersama mereka.  Abu AI
Hushain    datang    kepada    Rasulullah    SAW,    1alu    berkata:
Sesungguhnya  kedua  anakku  telah  menjadi  Nasrani  dan  telah

pergi,  maka  aku  mencari  keduanya?  Rasulullah  menjawab:   'Y'±frSb,'o(5\er  "Tidck   ada   paksaan   untuk   (memasuki)    agama

£:::br';£a:e::fbad::aFjiufd#!;Parinj;#=m¥9fsg:m¥g[;
keduanya   dijouhhan   oleh   Allah!   Mereha  berdua  merupakan
or¢Jtg perfczm¢ );czng  ha¢r''.  Maka Abu  AI  Hushain  merasakan
berat  dalan  dirinya  atas  keputusan  Nabi   SAW  ketika  tidak
mengutus   untuk   mencari   kedua   anaknya,   maka  turun   ayat:

968    A| Baihaqi dalam Sw#a# A/ Kwbra  (9/186)  dari riwayat Sa'id bin Manshur dari

Abi Awanah.

L,---
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i;j=$3=+=±cjJ€£frr±:i~jip'i+.i#;i:+¥;±£cT±,i+=¢
\£ji"Maka  demi  Tuhanmu.  mereha  (pada  hakikatnya)  tidak

beriman   hingga   mereka   menjadikan   kamu   hakim   terhadap

perkara  yang  mereka  perselisihkan,   kemudian   mereka   ticlak
merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan

yang hamu berikan, dan mereha menerima dengan sepenuhnya"
(Qs. An-Nisaa`  [4]: 65). Kemudian me#asa*fr ayat:  5.Stj, :\'JL~Y'
"Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)  agama  (Islam)"  dengfm

perintah  memerangi  para  ahli  kitab  dalam  surah  Bara`ah/At-
Taubah [9].969

5798.  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Isa, dari
Ibnu Abi  Najih,  dari  Mujahid,  tentang firman  Allah  rcz'a/a:   ~Y'
a*Sb,'o(3\c>  "Tidak   ada   paksaan   untuk   (memasuki)    agama

/7s/czmJ"   dia  berkata:   Dahulu   ada   orang-orang   Yahudi,   dari
keturunan   Bani   Nadhir,   mereka   menyusui   beberapa   orang
keturunan  Bani  Aus.  Suatu  ketika  Nabi  SAW  memerintahkan
untuk mengusir mereka, anak-anak susuan mereka dari Bani Aus
berkata:  Kami  akan  pergi  bersama  mereka  dan  masuk  agama
mereka!  Keluarga  mereka  melarangnya  dan  memaksa  mereka
masuk Islam, berkaitan dengan merekalah ayat ini turun.970

5799.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan   kepada   kami,   dari   Sufyan,   Ahmad   bin   Ishaq
menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Abu     Ahmad
menceritakan    kepada    kami,    semuanya    dari    Sufyan,    dari
Khushaif,   dari   Mujahid,   tentang   firman-Nya:    ±p.Sij, :\'JrY'
"Tidak   ada   paksaan  untuk   (memasuki)   agama   (Islam)"   d:ra

969    |bnu  Athiyah  da|an A/ "wAo„rr A/  Wro/.I.z  (1/343)  dan  As-Suyuthi  dalam Ad-

Durr AI Mantsur (2/2\).
970    |bnu Athiyah  dalam A/ MWAarr[.r A/  Wa/.i.z  (1/343)  dan As-Suyuthi  dalam Ad-

Durr AI Mantsur (212.Orty.
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berkata:  Dahulu  ada sekelompok  orang  Anshar mencari  susuan

pada  Bani  Quraizhah,  kemudian  mereka  hendak  memaksanya
masuk  Islam.  Maka  turun  ayat:   a.i 63i£3t€€:§Sjctg.Sf6, :\'j£~Y'
"Tidak    ada    paksaan    untuk    (memasuki)    agama    (Islam);

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang
salah" :7\

5800.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Mujahid  berkata:  Bani
Nadhir     adalah     orang-orang     Yahudi     tempat     orang-orang
menyusukan   anaknya.    Kemudian   disebutkan    seperti   hadits
riwayat Muhammad bin Amr,  dari  Abi  Ashim,  dari  Ibnu Juraij
berkata:  Abdul Karim  memberitahukan kepadaku dari  Mujahid
bahwa mereka dahulu beragama dengan agama keturunan Bani
Aus   kemudian   mereka   beragama   dengan   agamanya   Bani
Nadhir.972

5801.    AI    Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    mnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami,  dari bapaknya,  dari  Daud mnu Abi
Hind,   dari   As-Sya'bi:   Bahwa   seorang   wanita   dari   Anshar
bemazar kalau anak laki-1akinya hidup dia akan menjadikarmya
Ahli   Kitab.   Pada   waktu   Islam   datang   orang-orang   Anshar
berkata:  Wchai Rasulullah mengapa kami tidak memaksa anak-
anck    kami    yang   beragama    Yahudi    untuk   masuk    Islam.
Sesungguhnya kami yang menjadikan mereka Yahudi dan kami
melihat bahwa agama Yahudi  adalah  agama yang paling baik?
Ketika  Allah  menurunkan  agama  Islam,  mengapa  tidck  kita

pcksa   mereka   untuk    masuk    Islam?    Maka   Allah    ra'¢rd
menurunkankanayat:a-i;i£3{£Tjdrg.St6,:\';`5~¥'"rl.dafrada

971     |bid. (2/20).
972   Kami tidak menemukannya pada referensi kami.
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paksaan untuk  (memasuki)  cigama  (Islam);  sesungguhnyu  telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sa|ah'f']3

5802.  Diceritakan kepadaku  dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu  Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami, dari  bapaknya, dari  Daud  dari  Asy-
Syabi,  seperti  riwayat  yang  sama,  dan  ia  menambahkan:  Dia
berkata:  "Pemisah  antara  mereka  yang  memilih  agama  Yahudi
dan yang memilih  agama Islam adalah pengusiran Bani Nadhir.
Orang  yang  keluar  bersama  Bani  Nadhir  termasuk  golongan
mereka dan orang yang meninggalkan mereka dia telah memilih
lslamM.974

5803.   Yunus  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu  Wahab
memberitahukan  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata  tentang
fi\rman-INya..      d*S'\3,'®\'3\.r~q        "Tidak     ada     paksaan     untuk

(memasuki)  agama  (Islam)"  sampaii  paldai..   Sfi\ -,o'jJ:It\>  "Kepada
buhul tali yang amat kuat" ayah hi dinasakh.9]S

5804.  Sa'id bin  Ar-Rabi  Ar-Razi  menceritakan kepadaku,  ia berkata:
Sufyan  menceritakan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih,  dari
Mujahid    dan   Wail,    dari   Hasan:    bahwasanya   dahulu    ada
sekelompok   orang   dari   Anshar   mencari   susuan   pada   Bani
Nadhir.   Ketika   Bani   Nadhir   diusir,   para   keluarganya   ingin
mengikutkan mereka dalam agamanya.976

Sebagian yang lain berpendapat: Maksud ayat itu adalah: Orang-
orang   Ahli   Kitab   tidak   boleh   dipaksa  masuk   agama   Islam
apabila  mereka  membayar  pajak  biarkan  mereka  tetap  dalam
agamanya.  Dan  selanjutnya  mereka  berkata:  Ayat  ini  khusus

973    |bnu ]auzi da|am zczd ,4/ A4czsJ.r (1/305).
974    As_Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ A/a#tswr (2/20).
975     Ibid.

976    A|  Baghawi  da|am  Ma'a/I.in  Aj-ra"zj./  (1/305)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zad A/

A4asz.r(1/305).



Surch AI Baqarch

untuk  orang  kafir  dan  tidak  ada  yang  me#clsc!4A`.  Di  antaranya
adalah:

5805.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah, tentang firman-Nya:   J; 5.j}f i, :\';\g~Y'
C.:;;; 'ct,'ii:j\';;±  "Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki) _ again:

(Islam);  sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang  benar  daripada
/.cz/cI# )/cI#g scz/CZA " dia berkata:  saya membenci  orang Arab` yang
seperti` ini.   Orang  Arab   yang  seperti   ini   saya  paksa,   karena
mereka umat yang tidak mengenal baca tulis, tidak ada satu kitab

pun  yang  mereka  ketahui,  maka  tidak  diterima  dari  mereka
selain  masuk  Islam,  sedangkan  orang-orang  Ahli  Kitab jangan
dipaksa  masuk  Islam  jika  mereka  mau  membayar  pajak,  dan
mereka   tidak    dihalang-halangi    dari    agama   mereka,    tetapi
dibiarkan.977

5806.  Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu  Hilal
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Qatadch  menceritakan
kepada  kami,   tentang  fiman-Nya:   9.i)tj, :\'J!~Y'    "rz.dclk  ado
paksaan untuk (memasuki)  agama  (Islam)"  cia bckata... Orang-
orang  Arab  yang  seperti  ini  harus  dipaksa  beragana.  Tidck
diterima   dari   mereka   selain   dibunuh   atau   menerima   Islam,
sedangkan  orang-orang  Ahli  Kitab  dipungut pajak  dan  mereka
tidak diperangi.978

5807. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Hckam
bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais
menceritckan  kapada  kami,  dari  Juwaibir,  dari  Adh-Dhahhak,
tentang  firman-Nya:   ;.3tj :\'j!~Y'   ''rz.dak  ado  padsaa#  w#to4

977   |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/s|.r  (2/493,  494)  dari  riwayat  Abdunazzaq  dalam

ra/sl.r(I/363).
978     Ibid.
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/memoswkiJ   crgam¢    /7s/¢m/"   dia   berkata:    Rasulullah   SAW
memerintahkan untuk memerangi jazirah Arab dari penyembah
berhala, makajangan menerima apapun dari mereka kecualit  4j!Y
&`Y!     atau    pedang    (perang).    Kemudian    Rasulullah    SAW

memerintahkan   untuk   mengambil   pajak   dari   selain   mereka.
Kemudian   dia   berkata:   Ca.f6:i£;3{€S:;€J:5.jlij, :\3!~¥'    "rJ.daA
ada  paksaan  untuk  (memasuki)  agama  (Islam);  sesungguhnya
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sa|ah" :79

5808.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abbdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,  dari  Qatadah,  tentang  firman-
Nya;. CirS a,'o(3\.:q  "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama

/7s/am/"   dia   mengatakan:   "Orang-orang   Arab   dahulu   tidak
memeluk   agama,   maka   mereka-  dipaksa   masuk   satu   agama
dengan  pedang",  kemudian  dia  berkata:  "Orang-orang  Yahudi,
Nasrani    dan   Majusi    tidak   boleh    dipaksa   apabila   mereka
membayarpajakw.980

5809.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu
Uyainah  memberitahukan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih
berkata:   Aku   mendengar   Mujahid   berkata   kepada   seorang

pemuda Nasrani:  "Wahai  Jarir masuk Islamlah!"  Kemudian  dia
berkata: "Demikianlah yang diucapkan kepada mereka".98]

5810.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku     menceritakan     kepadaku,     ia    berkata:     Pamanku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Bapakku   menceritakan

979    |bnu Athiyah dalam ,4/ Mwfoorrz.r ,4/  Wa/.I.z (I/343) dan lbnu Jauzi dalam Zad A/

„as,.r(I/306).
980    Abdurazzaq  dalam  rfl/sz.r  (1/363)  dan  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  rfl/sz.r  (2/493,

494).
98'    Abdurazzaq dalam ra/sz.r (I/363) dandalam MwsAfl##a/(10/316).   -

------------I



Surch AI Baqarah

kepadaku,  dari  bapaknya,  dari  Ibnu Abbas,  tentang firman-Nya:C.:jji 'dr,'ii:fi';j±ia9f u3,'.(3\.:q     "Tidak    ada    paksaan    untuk

(memasuki) agama (Islam) ;  sesungguhnya telah jelas jalan yang
be#¢r dcz„.pczc7cz /.cz/cz7] )/cz#g scz/czfo " dia berkata:  "Begitulah  ketika

orang telah masuk Islam dan Ahli Kitab membayar pajak"
982

Sebagian  yang  lain  beapendapat:  "Ayat  ini  telah  di  77czscrkfo  dan

diturunkan sebelum diwajibkan berperang". Berdasarkan riwayat
sebagai berikut:

5811.  Yunus  bin  Abdil  A'1a  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibu
Wahab  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ya'qub  bin
Abdurrahman  Az-Zuhri  memberitahukan  kepadaku,  ia berkata:
aku  bertanya  kepada  Zaid  bin  Aslam,   tentang   firman  Allah
Ta'ala..   g:fib,'.i5\.:¥    "Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)
czgrmcz  /rs/czmJ" dia berkata:  Rasulullah  SAW berada di  Mekah
selama   10   tahun  tidak  memaksa   seorang  pun  untuk  masuk
agama   Islam,   namun   orang-orang   musyrik   menolak   bahkan
memerangi mereka, maka Rasulullah SAW meminta izin kepada
Allall untuk memerangi mereka dan Allah mengizinkannya.983

Abu   Ja'far  berkata:   "Pendapat   yang  paling  tepat   adalah

pendapat orang yang mengatakan:  Ayat ini turun khusus pada orang-
orang  tertentu,  dia  mengatakan:  maksud  firman-Nya:   p.Stj, :\'j\£~Y'
"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" pa;Ia. ak;khi ki+zrto

dan Majusi, serta semua orang yang telah memilih agama selain Islam,
dan  dipungut  pajak  darinya.  Dan  mereka  tidak  mengingkari  adanya
sesuatu yang dihapus (mcz#swAfo) dari ayat itu.

te]chkfa£T:n::t#aanndbag:ab;:£upke:d]ap3t¥#n;t;#a£¥ffa{

982    |bnu  Abi  Hatim  dalan   ra/sl.r  (2/495)   dan  As-Suyuthi  dalam  i4d-Dwrr  A/

Mantsur (212\).
983    |bnu Athiyah dalamA/ MWAam.r A/ Wajie (1/343).
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|Lf qi    bahwa   yang   me#crs¢*fa   tidak  jadi   menasakh   kecuali
ineniadakan   hukum   yang   di#asa4A,   maka   tidak   boleh   keduanya
berkumpul. Adapun zhahir perintah dan larangan itu umum sedangkan
hakikatnya  khusus,  yaitu  manusia  dan  yang  di#ascz*fa  itu  terpisah.
Karena  kondisinya  seperti  itu  tidak  mustahil  dikatakan:  Tidak  ada

paksaan  masuk  dalam  agama  Islam  bagi  seseorang  yang  dipungut
pajak    darinya   juga    tidak    ada    da]il    dalam    ayat    lain    bahwa
penakwilannya berbeda dengan itu.

Orang-orang  muslim  dahu]u  meriwayatkan  dari  Nabi   SAW
bahwa beliau memaksa satu kelompok untuk masuk Islam,  dan tidak
menerima  apapun  dari  mereka  kecuali  Islam.  Memutuskan  perang
melawan  mereka  kalau  mereka  menolak,  hal  itu  dilakukan  seperti
kepada  orang-orang  musyrik  Arab  para  penyembah  berhala,  orang
murtad  dari  agama  Islam  kepada  kekafiran  dan  orang-orang  seperti
mereka  lainnya.  Dan  bahwasanya  Rasulullah  SAW  tidak  melakukan

paksaan  kepada  yang  lain  untuk  masuk  Islam  dengan  mengambil
pajak  dan  membiarkan bexpegang pada agamanya yang batil, hal  itu
seperti   dilakukan  kepada  para  ahli   kitab   dan  orang-orang  seperti
mereka  lainnya.  Dengan  begitu, jelas  maksud  firman-Nya:   i, :\'jg~Y'

irfi  "Tidak  ada  paksaan untuk  (memasuhi)  agama  (Islam)" ba;two,
tidak  ada  paksaan  masuk  agama  Islam  bagi  seseorang  yang  boleh
dipungut pajak darinya dan dia menerima dengan senang hati hukum
Islam.  Dan  tidak  ada  maknanya  pendapat  orang  yang  menganggap
bahwa ayat ini di%czscz*# hukumnya dengan izin bexperang".

Kalau  ada  orang  bertanya:  "Bagaimana  pendapatmu  tentang
riwayat dari  Ibnu Abbas dan dari  orang yang meriwayatkan darinya:
Bahwasanya  ayat  ini  turun  pada  sekelompok  orang  dari  golongan
Anshar   yang   hendak   memcksa   anak-anak   mereka  masuk   agama
Islam?"

Kami katakan:  "Riwayat itu tidak ditolak kebenarannya, akan
tetapi   ayat   ini   turun   pada   masalah   khusus   kemudian  hukumnya
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berlaku  umum  pada  segala  sesuatu  yang  maknanya  sejenis  sesuai
dengan  ayat  yang  diturunkan.  Ayat  ini  diturunkan  pada  orang-orang

yang telah Ibnu Abbas dan lainnya sebutkan, mereka itu adalah orang-
orang yang masih beragama dengan  agama  ahli  Taurat  sebelum kuat
simpul  Islam  pada  mereka,  maka  Allah   rcz'cz/a  melarang  memaksa
mereka   masuk    ke    dalam    agama   Islam    dan    menurunkan    ayat
larangannya itu yang hukumnya umum,  siapa saja orang yang seperti
mereka  yakni  orang  yang  berpegang  pada  satu  agama  yang  boleh
dipungut  pajak  darinya  dan  mereka  diakui  seperti  yang  telah  kami
katakan".

Abu   Ja'far   berkata:    "Maksud   firman-Nya   C9.j}tj, :\'J|~Y'
"Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)   agama   (Islam)"   seseora;ne

tidak boleh dipaksa masuk  agama Islam,  sesungguhnya masuk huruf
cz/I/dan /¢m pada lafazh ¢~JJ`  untuk memo'rz/czAkan lafazh itu, yang
Allah  maksud  dengan  firman-Nya:  Tidak  ada paksaan memasukinya

yaitu agama Islam".

Dan boleh jadi masuk cz/I/dan /czm sebagai ganti dari huruf ¢¢

yang disembunyikan pada lafazh ®+.JJ\, maka makna ayat ketika itu:
Allah Yang Maha Tinggi  dan Maha Besar, tidak ada pcksaan masuk
agama-Nya,  sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan

yang  sesat.  Menurut  saya,  pendapat  ini  sepertinya  lebih  menyerupai
dengan penakwilan ayat.

Abu Ja'far berkata: "Adapun makna flrman-Nya:  i£3( ££=:;J:
"Telahjelasjalanyangbenar'_'aida+chmashdardaripecka:ha;an..-.+i)

`j\Jjj `J-jj uj.j LijiuB, hal itu apabila dia telah mendapatkan
kebenaran.  Adapun  makna  firman-Nya:  ;+;\,  maka  masfrdar  dari
perkataan: a+`jfj\;; csj+. jHi ®)^i ¢ji Jj, sebagian orang Arab
berkata: ¢ji+. ®)li ¢ji. Dan bagi orang yang membaca qz.ro `cz/:  i;C
§Sci.g±±*  "Kawanrm  (Muhammad)  tidak  sesat  dan  tidak  pula
ke/I."''  (Qs.  An-Najm  [53]:  2)  di  baca  dengan /¢Jfoafo,  yaitu  yang
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paling fasih dari dua bacaan, hal  itu apabila me]awan dan lebih-lebih
in el ampaui kebenaran.

Jika  seperti  itu,  maka  penakwilan  ayatnya  adalah:  Sungguh
sangat jelas  perbedaan  antara kebenaran  dan  kebatilan,  dan  menjadi
terang   bagi   pencari   kebenaran   dan   petunjuk  jalannya,   maka   dia
terbebas dari kesesatan dan kekeliruan. Jangan sekali-kali kamu paksa
masuk agama kamu yaitu agama Islam para ahli kitab dan orang yang
aku perbo]ehkan mengambil pajak darinya; maka sesungguhnya orang

yang menyimpang dari  kebenaran setelah dia mendapatkan petunjuk,
maka ba]asannya diserahkan kepada Allah, Dia yang maha menguasai
siksa di akhirat".

Penakwi]an    rirman    A]]ah:    £'tLj¥p`*;:6'!;±gc£
(Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman
kepada Allah)

Abu   Ja'far   berkata:   "Para   penakwil   berselisih   pendapat
tentang makna tJj£.lul, sebagian mereka mengatakan:  Syetan". Di
antaranya adalah:

5812.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Sufyan menceritakan kepada kami,  dari  Abi  Ishaq dari  Hassan
bin Fa`id AI  Absi,  ia berkata:  Umar bin AI Khaththab berkata:
"Makna cr/ JAczghaf ada|ah syetanw.984

5813.   Muhammad   bin   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia
berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepadaku, dari Syubah, dari
Abi  Ishaq,  dari  Hassan  bin  Fa`id,  dari  Umar  seperti  riwayat
Sebelurmya.985

984    |bnu Abi Hatim dalam ro/sj.r (2/495).
985    |bnu Athiyah dalam A/ M#fearrz.r A/ Wraj!.z (I/344) dan Ibnu Jauzi dalam Zad A/

„aJ,.r(1/306).----        d
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5814.    Ya'qub    bin    lbrahim    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:
Husyaim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul  Malik
memberitahukan  kepada  kami,  dari  orang  yang  meriwayatkan
kepadanya, dari Mujahid, ia berkata:  "Makna -jiLH`  adalah
syetan" 98()

5815.     Ya'qub     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     Husyaim
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Zakaria memberitahukan
kepada  kami,  dari  Asy-Sya'bi,  ia  berkata:  "Makna  -ji\Jj`
adalah syetan" 987

5816.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami,  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak,  tentang  firman-
"ya;.   g3:fri\, 'j:£S i:i   "Karena  itu  barangsiapa  yaps_ ingkar

988
kepczc7cz  rczgfow/ " ia berkata:  "Maknanya adalah syetan"

5817.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah, makna -ji\faj\ ada|ah syetan.989

5818.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi,   tentang   firman-Nya: gJ±li'! ji€; u=5   "Kczre#o   !tw
barangsiapa yang ingkar kepada Taghut" dengan srycta;n.99°

Sebagian yang lain bexpendapat makna -j£'\fajl adalah penyihir,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

986    |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/495), Ibnu Athiyah dalam AJ MWAarrz.r A/ Wfl/.I.z

98](#n3u442t#aT%]5a&mvei,dkuer#aztta,:Ai'Mw%itzr((ill/SSH)).dan|b"|anz\dalanzadAI
Masir(1/306).

988    |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/495) dan Ibnu Athiyah dalam A/ Mwfeflrr].r A/

Jya/.I.z(1/344).
989     Ibid.

990    Lihat |bnu Athiyah dalam A/ "#Aarrz.r ,4/ Wa/.I.z (1/306).
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5819.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: Abdul A'1a menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud
menceritakan kepada kami,  dari  Abi  Aliyah,  ia berkata:  makna
•j£.\JJ` adalah penyihir.99]  Abdul A'la diperselisihkan dalam
riwayat ini, dan akan saya sebutkan perbedaan itu nanti.

5820.  Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Humaid bin Masadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kami, dari Muhammad, ia berkata: "Makna
•JilhJ\ adalah penyihirn.992

Sebagian  yang  lain  berpendapat:   makna  -jilu`   adalah
peramal, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5821.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Syu'bah  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  dari  Abi  Bisyr
dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "®jilbj\ ada|ah perama|".993

5822. Ibnu AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahab     menceritakan     kepada    kami,     ia    berkata:     Daud
menceritakan  kepada  kani,  dari  Rafi,  ia  berkata:  "-jjlu`
adalah peramaiw.994

5823.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,   dari    Ibnu   Juraij,    firman-Nya:     9j±fi`!;i€;j3
"Karena   itu   barangsiapa   yang   inghar   kepada   Taghut"   ±a.

berkata:   "Para  peramal  di  mana  syetan  turun  kepadanya  dan

99'    As-Suyuthi  dalam  j4d-Dwrr  A/  Mcr7!/swr  (2/22),  lihat  Ibnu  Athiyah  dalam  i4/

MWAarrz.r  ,4/   Jyajl.z  (1/344)  dan  AI  Mawardi  dalam  A7i-IVwhaf  wa  j4/   Uyw#
(1/327).992    |bnu Athiyah dalam A/ M"Aar7-I.r A/ Wo/.I.z (1/344) dan Ibnu Jauzi dalam Zad j4/

„aJ'.r ( I /306).
993    |bnu Athiyah da|am Zad A/ Mas|.r (1/306) dan Ibnu Jauzi dalam Zad A/ h4dsz.r

(2/306).994    |bnu Athiyah dalam A/ Mwtiam.r A/ Waj!.z ( I/344).
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masuk  ke  dalam  ucapan  dan  hati  mereka".995  Abu  Az-Zubair
memberitahukan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya
dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata:  Dia ditanya tentang
CZJ-JAawagfez.ts      yang      mereka      dahulu      meminta      pendapat
kepadanya,   maka   dia   menjawab:   Ada   satu   orang   di   Bani
Juhainah, satu orang di Bani Aslam dan ada satu orang di setiap
daerah  pemukiman,  yaitu  para  peramal  di  mana  syetan  turun
kepadanyaN.996

Abu  Ja'far  berkata:   "Pendapat  yang  tepat  tentang  makna
cljj\Lal`   menurut   saya   adalah:   Bahwa   setiap   yang   memiliki
kezhaliman  kepada  Allah,  maka  berarti  menyembah  kepada  selain-
Nya,     adakalanya     dengan     cara     memaksa     agar     orang     lain
menyembahnya   dan   adakalanya   atas   dasar   kerelaan   orang   yang
menyembah   itu   sendiri.   Adapun   yang   disembah   itu  baik  berupa
manusia, syetan, patung, berhala, dan lain-lain".

Saya berpendapat bahwa asal kata -jilhJ`  adalah ®j:}Jfj\,
dari perkataan orang: jila+. ®)^i \ilo: Apabila dia telah melewati ukuran
kesanggupaunya    maka    dia    telali    melampaui    batasnya,    seperti
kata CJjj+` dari j*::}` dan kata -j+U-\ dari I+|`, dan selain itu dari
nana-nama   yang   sebanding   dengan   wczzfl#   -jLri    deng,an
menambahkan huruf wclw dan fcz.  Kemudian /czm ¢'z./ kata -j3Jhj`
dipindahkan  dijadikan  'az.#  fi'il  dan  'cH.H ¢'!./nya  ditempatkan  di  /am

¢'z./, sebagaimana dikatckan lafazh: +3\+j i+trj ifj t+.ir  dan
lafazh a*i\~j a££\- dan isz.in-isz.in selain itu yang semisalnya.

Kalau  begitu,  maka  penakwilan  ayatnya  adalah  orang  yang
mengingkari  ketuhanan  semua  yang  disembah  selain  Allah  maka
berarti dia kufur kepadanya;  ,&'t |Lzf3:i:; ''DCI# berz.mflH 4ep¢da A//aft "
ia berkata: percaya kepada Allah bahwa Dia adalah Tuhannya dan Dia

yang    disembahnya,  a:}.i,;i;i-£ta:::i{+L££  ''Moha    ses%«grA«)/a    i.a

995    Ibid.
996    Ibid.
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telah berpegang kepada buhul tall yang amat kuat"  a:ia.bck:atiL:. Mzlha
dia  telah bexpegang  sangat  kuat pada pegangan  orang yang mencari
keselamatan  diri  dari   azab  dan  siksa  Allah.   Sebagaimana  riwayat
berikut:

5824.  Ahmad bin  Sa'id bin Ya'qub AI Kindi menceritakan kepadaku,
ia berkata: Baqiyah bin AI Walid menceritckan kepada kami, ia
berkata:   Ibnu  Abi   Maryam  menceritakan  kepada  kami,   dari
Humaid bin Uqbah, dari Abi Darda: Dia menjenguk tetangganya

yang  sedang  sakit yang pada waktu itu sedang berada di pasar,
sedang  berkata-kata  dengan  suara  yang  parau  di  mama  orang-
orang tidak mengerti apa yang diinginkarmya. Maka Abu Darda
bertanya  kepada  mereka:   "Apakah  ia  ingin  bicara?"  Mereka
menjawab:   "Ya,  dia  ingin  mengatakan:  Aku  beriman  kepada
Allah   dan   kafir  kepada   ®jiLJJ\".   Abu   Darda  berkata:
"Bagaimana kalian mengetahui hal  itu?"  Mereka menjawab:  "Ia

terus menerus mengulanginya hingga putus lidahnya, maka kami
mengetahui    bahwa    dia    ingin    mengucapkan    kalimat    itu".
Kemudian Abu Darda berkata:  "Beruntunglch teman kalian ini,
S;uf8i;5quGyfac??t}ai:S.tb,;e;fLtrmi=t,±L€3:;g+£'!jx;#

" Karena         itu

barangsiapa yang  ingkar  kepada  Taghut  dan  beriman  kepada
Allah,  maka sesunguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali

yang   amat   kuat  yang  tidak  ahan   putus.   Dan   Allah   Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui" ."Y

Penakwilan   firman   Allah:    i3.i;#it>&===lf>.fi   /nf¢k¢
sesunguhnya ia tela berpegang kepada but.ul tall yang amat kuat)

Abu Ja'far berkata:  "Kata  ,:#)-t>  dalan  ayat ini  merupckan

perumpamaan iman orang mukmin yang berpegang teguh kepadanya.

997    Kami tidak menemukan a/far ini dalam refereusi kami.
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Maka  titik  persamaannya  pada  ketergantungan  dan  hal  berpegang
teguh  pada  ikatan  sesuatu  yang  kuat,   karena  segala  sesuatu  yang
memiliki   ikatan   maka   orang   yang   menginginkannya   bergantung
dengan  ikatan  tersebut.  Allah  rcz'cI/cz  menjadikan  imam  yang  dengan
iman  itu  orang  kafir  berpegang  pada  CJjjLJal\  sedangkan  orang
mukmin  berpegang  pada  Allah  dan  termasuk  ikatan  sesuatu  yang

paling kuat berdasarkan  firman-Nya: i:3.i.  Kata a/ wwtsqa  berw¢z¢H
Jri dari kata a3UJ`  artinya kekuatan, dikatakan untuk laki-laki:   Jut
j3jty` dan untuk perempuan: LsfrJ` gA, sebagaimana dikatakan  ®thJ
jialty` dan djal` aj%".

Pendapat   kami   dalam   masalah   ini   seperti   pendapat   para

penakwil lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5825.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami,  dari  lsa dari  Ibnu Abi Najih
dari Mujahid tentang firman-Nya:  j;:S.i,#t   'Kep¢dfl bww Ja/i.
);aHg clmaf Awczf " ia berkata:  "Imam"

998

5826.    AI    Mutsarma    menceritakan    kepadaku.    Ia   berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan kepada kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid,
Seperti riwayat sebe|umnya.999

5827.  Musa  menceritckan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi, ia berkata: "L5aJlijjJ` adalah Islam".'°°°

5828.  Ahmad bin  Ishaq menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:    Sufyan
menceritakan kepada kani, dari Abi As-Sauda` dari Ja'far -yakni

998    |bnu Abi Hatim dalam 7b/sz.r (2/496)  dan Ibnu Athiyah dalam ,4/ Mwfo¢rrz.r A/

Wa/.I-z(1/344).
999    Ibid.
loco  |bnu Abi Hatim dalan ra/si.r (2/496) dan Ibnu Athiyah dalam .4/ MWAam.r A/

Wa/.I.z(1/344).
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Ibnu Abi AI Mughirah- dari Sa'id bin Jubair tentang firman-Nya:

63;fi^ -,.'j{;S\>&::i:i)+i£    "Maha sesunguhnya ia telah berpegang
frepczdr   bwfew/  f¢/I.  }Ja#g  czmcz/  frwczf ''  ia  berkata:   "Tiada  Tuhan

selainAllah".'°°1

5829.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
menceritakan  kepada kami,  dari  Abi  As-Sauda`  An-Nahdi  dari
Sa'id bin Jubair, seperti riwayat sebelumnya.]°°2

5830.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami,  dari  Juwaibir dari  Adh-Dhahhak, tentang firman-
"y8;.     63:fi",o'j[;ff\>S=:3.:i)+j£     "Maka    sesunguhnya    ia    telah
berpegang  kepada  buhul  tali  yang  amat  heat", se;pe;wi rivayat
Sebelumnya.'°03

PenakwilanrirmanAIIah:flf\£3}fY'/y¢"gfl.dr4aAaHpwfwsJ

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  firman-Nya:   af\±3;tl'  tidak
terputus ikatan kuat itu, huruf %¢ dan cz/I/pada firman-Nya  a adalah
kembali ke kata 6jjJ`".

Dan makna ayat: Barangsiap.a yang kafir kepada tJjilH` dan
beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berlindung dengan
ketaatan kepada Allah, yang dengarmya seseorang tidak merasa takut
dan khawatir akan dihinakan, seperti orang yang berpegang kuat pada
suatu ikatan yang dia tidak merasa khawatir akan putus. Dan asal kata

r4£j`  artinya terputus, seperti perkataan A'sya Bani Tsa'labah: [°°4

`°°`   Ibnu Abi Hatim dalam rcz/sz.r (2/496).
1002   Ibid.

[°°3  Ibnu Athiyah dalam ,4/ A4wfearrz.r A/ W¢/.jz (1/344) dan AI Qurthubi dalam ra/sz.r

(3/280).'°°4  ¥aitu Maimun bin Qais, dan telah disebutkan biografmya.
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'°°5r±;;dy3:,Ji';p        ¢i*ifhij
Pendapat  kami  ini  adalah  sesuai  dengan  pendapat  para  ahli

tafsir, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5831.  Muhammad bin  Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa, dari Ibnu
Abi  Najih,  dari  Mujahid,  tentang  firman-Nya:   a f\±±itt'  "yczJlg
/I.cJczfr  aAcz„  p#fws"  ia  berkata:   "Allah  tidak  akan  merubah  satu

kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri".]°°6

5832.    AI    Mutsarma    menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, seperti riwayat sebelumnya. I 007

5833.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Asbath   mnceritakan
kepada kami, ia berkata:  Dari As-Suddi, tentang firman-Nya:   ty'
fi fl23;i   "ya#g  jz.cJa*  afr¢#  pw/I/s"  ia  berkata:   "Tidak  terputus
ikatankuatitun.1008

Penakwilan   firman  Allah   r¢'a/¢:
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)

'pe'¥'RI\6  (Dan  Allah

Mdsnd  filman-INya.. S€±.'ff\6  "Dan  Allah  Maha  Mendenga.r'.'
iman orang mukmin dengan Allah yang Esa, kafir terhadap -jilu`
ketika  mengukuhkan  keesaan  Allah   dan  bebas   dari   sekutu   serta
berhala yang disembah  selain-Nya,  a;i   ''M¢#o A4le#gef¢fowz." dengan

tco5 Bait ini terdapat pada Dz.wax dari qasidahnya beljudul: `j-i-j. u`jr 4st+.t ia memuji

Qais bin Ma'dikarib.'°°6  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/497).
007   Ibid.

loos   Ibid.
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keinginan  hatinya  menauhidkan  Allah  dan  memumikan  ketuhanan-
Nya  serta membebaskan  apa yang  mengerumuni  hatinya dari  tuhan-
tuhan,   berhala-hala  serta  ffeczgfow/-ffo¢gfezt/,   dan  lainnya  yang  dapat

berupa   segala   sesuatu   yang   disembunvikan   dalam   diri   seorang
makhluk. Tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi dari Allah dan
tidak satupun permasalahan yang tertutup dari-Nya. Pada hari kiamat
nanti  keduanya,  baik  yang  terucap  oleh  lisan  dan  yang  tersembunyi
dalam  diri  manusia  clan  mendapat  ganjaran.  Jika  itu  merupakan

perbuatan  baik  maka  akan  di  balas  dengan  kebaikan  dan  jika  itu
perbuatan buruk maka akan di balas dengan keburukan.

©©©

\3#€.?€fj;S{jfrfl]i{£i±*ij;\:6.3€f'd,j'rif
dj'ji4±±±ri{j£3jj{c3fa`L±*£;J±ti4jt3,ji

©<p,ie£S,F:,6T4=f
"Allc[h Pelindrng orcing-orang yang beriman; Dtci

mengaluar:ken mereha dari kegalapan (kehafiran) kepnda
ccihayci (imam). Dan orang-orcmg yang hafir, Pelindrng.

Pelindrng`inya }cilah syetan, yang mengehtarkan mereka dart
ccihciya kepada kegelcipan (kekc[firan). Mereka ifu adtllcih

Penghuni nercka; mereka kekcil di dalcmnycr.
(Qs. AI Baqarah [2]: 257)

`jrfe{:;:i:#¥]a#£a:#;hi3!2p#L¥ce±j#+#l:6.g`f£¢'df
(Allah

Pelindung  orang-orang yang  beriman;  Dia mengeluarkan  mereka
dart kegelapan [kekofiran] kepada cahaya [iman]. Dan orang-orang
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yang      kafir,      pelindung-pelindungnya      ialah      syetan,      yang
mengeluarkan mereka dart cahaya kepada kegelapan [kekafiran])

Maksud firman-Nya:  i|;:\: 6.9€f 'd,J 'Jfif  "A//¢fr Pe/j#d%#g o7~cz#g-
or¢7!g   );cz#g    berz.mcz#"    Penolong    dan    Pembantu    mereka,    Allah
melindungi   mereka   dengan   pertolongan   dan   memberikan   /czz{¢q,

3f i s}.,5irfu'ch, L±;i  "Dia  mengeluarhan  mereka  dart  kegelapan
/#e4cz¢rcz7zJ     4epac7cz     cczfacz)/cz     /I.rma#J"    maksudnya:     Mengeluarkan
mereka  dari  gelapnya  kekafiran  kepada  cahaya imam.  Sesungguhnya

yang dimaksud  dengan kata ®lJEJ`  di  sini  adalah kekafiran,  dan
dijadikannya   kata   ®L€jlilt    dengan   makna   kekafiran   sebagai
perumpamaan;   karena   kegelapan   dapat   menghalangi   penglihatan
untuk  mengetahui  dan  memastikan  sesuatu,  begitu  juga  kekafiran
dapat    menghalangi    penglihatan    hati    mengetahui    hakikat    imam,
kebenaran pengetahuan dan kebenaran sebab-sebabnya.

Allah    rcz'cz/cz    memberitahukan    hamba-Nya   bahwa   Dialah

pelindung  orang-orang mukmin  dan memperlihatkan  kepada  mereka
hakikat iman, jalan lurus, syari'at-syari'at dan dalil-dalil-Nya, serta Dia

yang memberikan petunjuk kepada mereka; maka penerimaan mereka
pada  bukti-bukti  itu  dapat  menghilangkan  keraguan  mereka  dengan
terbukanya    faktor    pendorong    kekafiran    dan    kegelapan    yang
merupakan penghalang mata hati mereka.

Kemudian Allah  ro 'fl/cz memberitahukan tentang orang-orang
kafir,    firman-Nya:    .\3;S;i/.j€}`tj     ''D¢#    or¢#g-or¢#g   );¢#g   kcz¢r''
maksudnya   orang-orang  yang  mengingkari   keesaan-Nya,    #j~C),3i
"Pc/I.#dw"g-pe/I.#dw#gnycz "  maksudnya  para  penolong  dan  pembantu

yang  akan  melindungi  mereka,   iJIli{   ''/cz/a%  s}JezcI#"  maksudnya
P#e{k;£t:#n,Pyear:;Lamye:ger„e¢rrefa„Se:?raehA;eL;L&n„AL;::'oy¥*`p±;£

4ege/apcz#  ¢eha¢r¢#J '' maksud katajjJi  di  sini  adalah iman  seperti

Lanck8s::L¥atkaanrfeL{as:I:;#L{a:iy';Ki::::Lr::gi'ip"k"er¥geu¥r¥::"i','
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yang  menghalangi penglihatan hati,  penghalang melihat cahaya imam
dan hakikat bukti-bukti kebenaran serta jalan lurus-Nya.

Pendapat   kami   dalam   masalah   ini   adalah   sesuai   dengan

pendapat   para  mufassir   lain,   berdasarkan  riwayat-riwayat   sebagai
berikut:

5834.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kani, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  dari  Qatadah,  tentang  firman-Nya:  'Jif

2j{j£ P=1£}f€;J±* ij=l: C/.9€t'd,i    ''4/Jafr   PeJz.#d%ng  orcz#g-
orang yang beriman;  Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan

/%ckcz¢rcz#J  4epczdcz  cczfocz)/a   /I.mcz#J "  ia  berkata:  Dari  kesesatan
kepada  petunjuk,`°°9   ii6t#3t3,31.13;a:±.9€fj   ''Da#  orcz#g-
osrryaenkgHn¥RE;,,%d#ln,:yuannggnya-::lgae:u:yr#nn"-ye:ekE

dart  cahaya  kepada  kegelapan  (kehafiran)"  .ia berkzutr.  "Dairi

petunj uk kepada kesesatan"
1010

5835.    AI    Mutsanna   menceritakan   kapadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  Juwaibir,  dari  Adh-Dhahhak,  firman-
Nya:   ;S{jfjl=1£li'J3|±;± i:;:i: 6.g€t'd,j'a{   ''4Jhafo  PeJi.mdrng
orang-orang  yang  beriman;   Dia  mengeluarkan  merpha  dart
kegJlapan -n;eka:;ran)  kepada  cahaya  (iman)"   s;i±ri bererr!i
kekafiran sedangkan ;Si berarti keimanan,  ;±3~C|,ji .13:a:±+.jifj
+=1£)i j|3jJ{€j r{jfi;i,i3 £jl]ii  ''Dc!#  orcl#g-orang );cl#g ke#r,

pelindung-pelindungnya    ialah    syetan,    yang    mengeluarhan

'°°9  Bukhari  dalam tafsir  Qur`an bab  tafsir  surah AI  Hadiid  dari  Mujahid  dengan

redcksinryar. r c>\JJbl\ Jl. ])1\ " Dari kegelapan flcehaf iran) kepada cahaya (iman)"
artinya: dari kesesatan kepada petunjuk.

'°'° Ibnu Abi Hatim dalam ra/s[.r (2/497,498) dan Ibnu Athiyah dalam A/ A4wA¢m.r

4/Jya/-I.z(I/345).
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mereha      dart      cahaya      kepada      kegelapan      ftehafiran)"
mengeluarkan mereka dari iman kepada kekafiran. lot I

5836.  Diceritakan kepadaku  dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu  Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  dari  bapaknya,  dari  Ar-
Rabi',  tentang  firman-Nya:   jf jl=1J:)t'J3|±;± i;:\: </.gff'd,J'J6t

3Jri   "Dia  mengeluarhan  mereha   dari  kegelapan   (kekafiran)k#&{j;;%Z#:#1a£#::j9g;#3a#±.P±€af:akelmanan3
„Dan

orang-orang  yang  hafir,  pelindung-pelindungnya  ialah  syetan,

yang   mengeluarkan   mereka   dari   cahaya   kepada   kegelapan
/keha¢7i¢#/''iaberkata:"Dariimankepadakekafiran".1012

5837.   Ibnu   Humaid   menceritakan  kepada   kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   dari   Manshur,   dari

:£h;:b:#¥i:##:TFg:;;;##:=,:€e%-;:fi:,
orang-orang  yang  beriman;   Dia  mengeluarkan  mereka  dart
kegelapan ftekafiran) kepada cahaya  (iman). Dan orang-orang

yang     kafir,     pelindung-pelindungnya     ialah     syetan,     yang
mengeluarkan     mereha     dart     cahaya     kepada     kegelapan

¢efr¢¢rczHJ"  ia  berkata:  "Dahulu  ada  sekelompok  orang  yang
beriman kapada Nabi Isa AS dan sekelompok lain yang kafir.

Ketika  Allah  mengutus  Nabi  Muhammad  SAW,  orang-orang

yang kafir kepada Nabi Isa AS tersebut beriman kepadanya dan
sebaliknya  mereka  yang  beriman  kepada  Nabi  Isa  AS  kafir
kepada   Nabi   Muhammad   SAW.   Artinya   orang-orang   yang
beriman   kepada   Nabi   Isa   AS   tidak   beriman   kepada   Nabi

toll   As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/  Ma#tswr  (2/24)  dan  lbnu  Athiyah  dalam  A/

Muharrir AI Wofiz (\134S).
'°'2 Ibnu Abi Hatim dalam ra/s!.r (2/498)  dan Ibnu Athiyah dalam j4/ Mwfoarrz.r A/

Wajz.z(1/345).
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Muhammad  SAW,    5i6iij;3~Q,3i.13J£3::£.9Zij    "Dc}#   ora#g-
orang yang hafir, pelindung-pelindrngnya ialah syetan" neleha
beriman kepada Nabi Isa AS dan mengingkari Nabi Muhammad
SAW,   firman-Nya:    -i+=1£}ij£3Jisj ri`i£;±   ""e#geJwczrfa#
mereha dari cahaya kepada kegelapan (keha:f iran) " .\°r3

5838.  AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:  Hajjaj bin
AI  Minhal menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI Mu'tamir
bin   Sulaiman   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Aku
mendengar Manshur dari seorang laki-1aki, dari Abidah bin Abi
Lubabah  berkata,   tentang  ayat  ini:   'J3d±* il3:I:</.9€t'd,j'Jfit
83SiS\>±i±ri"AllahPelindungorang-orangyang_berima:;Di:

i:nh8a;Zauar#an;,ereksaanpdgra\rz  k=g:if e #e#
"Mereha   itu    adalah    penghani   neraha;    mereka    kekal    di

de/czm#);a " ia berkata:  "Mereka dahulu beriman kepada Nabi Isa
bin Maryam, ketika Nabi Muhammad SAW diutus mereka kafir
kepadanya, ayat ini turun berkaitan dengan mereka"

1014   ---

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang telah kami sebutkan dari
Mujahid dan dari Ubadch bin Abi Lubabch menunjukkan bchwa ayat
ini  maknanya  khusus,  karena  permasalahannya  seperti  yang  telah
kami  jelaskan  bahwa  ayat  ini  turun  pada  orang  nasrani  yang  kafir
kepada Nabi Muhammad SAW dan yang beriman kepadanya dari para

penyembah  berhala  yang  mereka  tidak  mengakui  kenabian  Isa  AS
serta semua agama yang para pemeluknya mendustakan Nabi Isa AS".

Jika  ada  yang  mengatakan:  "Atackah  orang  Nasrani  dalam
kebenaran  sebelum  Nabi  Muhammad  SAW  diutus  sampai  mereka
mendustakarmya?

`°'3   Ibnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sir  (2/497)  dan  As-Suyuthi  dalam  4d-Dwrr  A/

Mantsur (2/23).
'°'4  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sz.r  (2/497),  dari  Abi  Lubabah  dari  Muqsim  atau

Mujahid.
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Dijawab:  siapa  saja  di  antara  mereka  yang  berpegang  pada
agama Nabi Isa AS maka dia dalam kebenaran, dan kepada merekalah
maksud   Allah   rfl'a/a   dalam      firman-Nya:    S`l>i|,\: (3=\: i.9<t¢.'b'.
•stj;6 "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada
4//czfo da# Rczsw/-Ivy¢" (Qs. An-Nisaa`  [4]:  136).

Jika  ada  yang  mengatakan:   "Apakah  mungkin   fiman-Nya:

±1£!{j|2jicj faf±j± 5+±±t#3~Q,ji.\3#:±.9fij     "Da#    orcI#g_
orang    yang    hafir,    pelindung-pelindungnya    ialah    syetan,    yang
inengeluarkan  mereha  dari  cchaya  kepada  kegelapan  (kekafiran)"
bermakna selain yang diriwayatkan oleh Mujahid dan Ubadali bahwa
mereka  adalah  orang-orang  yang  beriman  kepada  Nabi  Isa  AS  atau
selain kelompok murtad dalam Islam?

Dijawab:  "Boleh jadi  maknanya  demikian:  Dan  orang-orang
kafir pelindung-pelindung mereka adalah tJjf lbJ`  penghalang antara
mereka dengan keimanan dan menyesatkan mereka hingga kafir. Jadi

penyesatan yang dilakukan ®ji\Jaj`  kepada mereka hingga mereka
menjadi kafir (keluar dari keimanan) artinya -j>\faJ\  penghalang dan

pencegah  mereka  dari  keimanan  dan  kebaikan,   sekalipun  mereka
sebelumnya  tidak  beriman,  seperti  perkataan  seseorang:  "Orang  tua
saya  mengeluarkan  saya  dari  ahli  warisnya  apabila pusaka  itu  pada
masa  hidupnya  dimiliki  oleh  orang  lain,  maka  ia  haram  mendapat
bagiannya,  dan  orang  yang  mengatakan  tidak  memiliki  bagian  hak
warisan  sama sekali  dikeluarkan.  Akan tetapi ketika dia diharamkan
atas waris dan dijadikan halangan antara dia dan harta, karena ia telah
mengharamkannya. Dikatckan : "Dia dikeluarkan darinya".

Juga  seperti  perkataan  yang  lain:   "Seseorang  mengeluarkan
saya  dari  pasukannya  padahal  dia  belum  pemah  menjadikan  saya
anggota  pasukannya  dan  saya  belum  pemah  masuk  jadi   anggota
sebelum   itu,   begitu   juga   firman-Nya:    .;rl£){j£3jJic; r{+`i£;±
"Mengeluarhan  mereka  dart  cahaya  kepada  kegelapan  (kekafran)"

boleh jadi makna ayat ini mengeluarkan mereka dari keimanan kepada
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kekafiran,  namun pendapat Mujahid  dan Ubdah  lebih  sesuai  dengan

penakwilan ayat ini".

Jika    ada    yang    mengatakan    kepada    kami:     "Bagaimana
mengatakan:  2ji63 r{jrifj3 £J21i{ ;Jij~t=!~ji .`3'Lfgl:£.jifj  ''Dcln  orattg-
orang    yang    hafir,    pelindung-pelindungnya    ialah    syetan,    yang
mengeluarhan  mereha  dart  cahaya  kepada  kegelapan  ftehafiran)"
4¢obczr kata  ij:lit  dengan kata jamak  dalam  firman-Nya:  r4j`±j3.
''Me#ge/#czrha# merekcz " padahal kata tJji\hj`  itu m#/rod? Dijawab:

sesungguhnya  kata  .j£'\JJl   digunakan  untuk  bentuk  jamak  dan
mw/r¢d, dan terkadang dijadikan bentuk jamak dengan kata i=ii`jb,
apabila  bentuk jamak  dan  mz{/r¢c7nya  dengan  kata yang  sama maka
perbandingannya seperti perkataan orang:  J+jj Jl£' ?j3j JJ£. Jrj
jJi ?jj jfi dan beberapa i.s'z.in yang serupa dengan itu yang bentuk
jamak  dan  m#/r¢c7nya  sama,  seperti  perkataan  seorang  penyair  AI
Abbas bin Mardas: `°15

w ijojfaLipo, :, :=,i,1 :\=;              ++:,ii ¢u! i:,:+;,,i tii; `

"Maha kami katahan masuk-islamlah kamu sesungguhnya hami

saudara hamu, dan hati mereka telah terbebas dart denghi" .

Penakwilan   firman-Nya:    €u'J}±±q;i, ;i:gl{¢]=;;fd±'bi
(Mereka itu adalah penghuni neraka,. mereka kekal di dalamnya)

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah rcz'cz/cz itu adalah:
Mereka  orang-orang kafir penghuni  neraka yang kekal  di  dalamnya,
artinya  di  dalam  nercka  Jahannam  tidak  ada  selain  mereka  yakni

'°]5  AI  Abbas  bin Mirdas  (wafat tahun  18  H./639  M.) yaitu AI Abbas  bin Mardas

bin  Abi  Amir  As-Salami  dari  Mudhar  penyair  Persia  termasuk  tokoh-tokoh
kaumnya, lihat biografinya Abi AI Falj AI Asfahani dalam AJ Agfear!I. Ouz 5-43).

]°'6  Bait  ini  terdapat  dalam  dalam S!+tzA  Jb"w  fJz.a);am  (4/95),  dan  Ibnu  Manzhur

dalam Lisan AI Arab (jjiD jf-¥l   malmanya: dengki.



Surc.h AI Baqarch

orang-orang yang beriman,  hingga tidak  ada batas  dan  akhir selama-
lamanya" 1017

©©©

jet.:Lar±j.{'ri{'of\;Liz,+u'b,fafi\9'i~cG±1jil<¢i

faS\>j6±i=:4\j£+`i06{j6it3±±jfj±.,ul€{'j>;faii\>

c,j{|#¥+=j'{Jf,¢,926e+:j-t6€Lri±`l>G,k'fit6£S

©6ofifa.{Grfe'.y'Ja{jBjf
"APclkclh kamw tidclk memperhatikan orang ycmg mendebclt

Ibrah}m tentcmg Twhannya (Allcih) karena Alltlh telclh
memberjkan kepnda orang jtw Pemertntchan (kekt4asc[an).

Ketika Ibrcihim mengatckan:"Thhanktt talcih ycng
menghtdrpkcm dam memc[tikan". Orcmg tto berhatci: "Sctya

dcipc[t menghidrpkan dan memcittkcm". Ibrcihim
berkatcl: "Ses%nggwhnyci Allcih menerbitkcm mcltchart dart

tin"r, mcikci terbitkcmlcih did dart barat," !c[ht hercm
terdiamlcih orang hafir itw; dan Allcih tidck memberi

Pettinjwk kepadci orang-orcmg yang zhalin".
(Qs. AI Baqarah [2]: 258)

penakwilanfirmanAllahT"¢:z,+;J'b,f#+EL`a~CC3{jL|<¢f
4i±P\'ti^'±;/k'.-o1  (Apakah  kamu  tidak  memperhatikan  orang  yang
mendebat  Ibrahim  tentang  Tuhannya  [Allah]  karena  Allah  telah
memberikan kepeda orang itu pemerintahan [kekuasaan])

'°`7  Lihat tafsir ayat (81, 82, 217) dari surah ini.
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Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  firman-Nya:   a'Ccs#jfi<¢i
~c,riib,'{±;+    "Apahah    kamu    tidak   memperhatikan    orang   yang_

mendebat   Ibrahim   tentang   Tuhannya   (Allah)``  wzdrz[i  M:who:mmzrd

apakah  kamu  tidck  memperhatikan  dengan  hatimu`°]8  orang  yang
mendebat[°T9   Ibrahim?   Artinya  mendebat  Nabi  Allah  Ibrahim  AS
tentang   Tuhannya,    dE}.i'd{ij\;ii    maksudnya   mendebat   Nabi
Ibrahim tentang Tuhannya; karena Allah telch memberikan kepadanya
kekuasaan.

Allah  membuat  rasa  heran  kepada  Nabi  Muhammad  SAW
tentang orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, karena
itu dimasukkan hunf +'! pada firman-Nya:  a~Ctj3{j;+< f{  ''4p&fr¢A
kamu  tidak memperhatikdn  orang yang  mendebat". Sapendi ha .|uga
orang-orang  Arab  apabila  hendck  membuat  seseorang  herap  pada
se,bagian perbuatan yang mereka ingkari, mereka berkata:   +; g}<6
?`jJ  dan minanya:  "Apa pendapatmu tentang hal ini atau seperti
ini?„

Ada  yang  mengatckan:  "Bahwa  orang yang  mendebat  Nabi
Ibrahim   AS   tentang   Tuhannya   adalal   orang   yang   perkasa   lagi
sombong dia tinggal di Babil, yang bemana Nanirudz bin Kan'an bin
Kausy  bin  Sam  bin  Nuh",  dan  ada  juga  yang  mengatakan:   "Dia
bemama Namrudz bin Falikh bin Abir bin Syalikh bin Arfakhsyazd
bin  Sam  bin  Nuh".  Pendapat  ini  didasarkan  pada  riwayat-riwayat
sebagai berikut:

5839.  Muhammad bin Amr menceritckan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih
dari Mujalid tentang firman Allah ra 'a/a:  ;=±{jr?,'i~C cfjf|'{ j;;: ¢i
4)i:Ji\'RI\'&i;It..3}-.,9r; a,    "Apakah   kanu   tidek   memperhatihan
orang yang mendebat Ibrahin tenlang Tuhannya (Allah) harena

t°'8  Lihat tafsir ayat (128,134, 243).
'°t9  Lihat makna kalirmt c+ pada surah ini dalam tafair cia ayat (139. 200).
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Allah    telah    memberikan    kepadd    orang    itu    pemerintahan

/fre4wascla#J '' ia berkata: "Dia adalah Namrudz bin Kan'an". I 020

5840.    AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,    ia    berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid,
seperti riwayat sebelumnya.

5841.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadcku,  ia berkata:  Abu Nu'aim
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Laits dari Mujahid,
Seperti riwayat sebelumnya}°2 I .

5842.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan   kepada  kami,   dari   An-Nadhri   bin   Arabi,   dari
Muj ahid, seperti riwayat sebe|umnya. 1 022

5843.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah, tentang firman-Nya:  a'C Gj{J;j£ ¢i
~L,±3 i, 'F9S.\® "Apakah  kamu  tidak  memperhatihan  orang  yang

mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) " ±a. belk:ate:. "Ka;rii
ceritakan bahwasanya dia seorang raja yang bemama Namrudz,
raja  pertama  yang  sombong  lagi   sewenang-wenang  di  muka
bumi dan memiliki istana di negeri Babi|".L°23

5844.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan    kepada    kami,    dari    Qatadah,    ia   berkata:
Namanya Namrudz, dia adalah raja pertalna yang sombong lagi

'°2°  Mujahid dalam ra/sl.r (hal. 243), dan Ibnu Abi Hatim dalam 7cz/sz.r (2/498).
'°2'  Lihat  Mujahid  dalam  ra/sl.r  (hal.  243),  dan  Ibnu  Abi  Hatim    dalam  ra/sz.r

(2/498).
1022   Ibid.

\°Z3  Lihat Toysir Abdurazzaq (\1364), dan Toysir lbnu Abi Hatim  (21498).
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sewenang-wenang di  muka bumi  yang mendebat Nabi  Ibrahim
AStentangTuhannya.]°24

5845.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ishaq
menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Ibnu   Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Dari bapaknya, dari Ar-
Rabi',  tentang  firman-nya:   'fi{ i3\€ ii z,tu' b, i¥i?,a~£L53{j£;3 ¢i
£)jijj\    "Apahah   kamu   tidak   memperhatikan   orang   yang
mendebat Ibrahim tentang Tuharmya (Allah) karera AIlch telah
memberikan  kepada  orang  itu  pemerintahan  (kckuasaan)"  ±a.
berkata:  "Diceritakan kepada kami bahwa orang yang mendebat
Nabi   Ibrahim   tentang   Tuhannya   adalch   seorang   raja   yang
mempunyai  panggilan  Namrudz,  dia  adalah  scorang penguasa

pertama  yang  sombong  lagi  sewenang-wenang di muka bumi,
diajugamempunyaiistanadinegeriBabi|".]°25

5 846. Musa menceritakan kepada kani, ia berkata: Amr menceritakan
kepada kami, ia berkata:  Asbath menceritckan kapada kani,  ia
berkata:  Dari  As-Suddi,  ia  berkata:  "Dia alalch Namrudz  bin
Kan'an" 1026

5847.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata:
"DiaadalahNamrudzw.]027

5848.  Ibnu Humaid menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritckan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Ishaq,  saperti  riwayat
Sebelurmya.1028

5849.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kapada kami, ia beckata: Ma'mar

'°24  Abdurazzaq dalam ra/sl.r ( 1/364), dan Ibnu Abi Hatim dalam 7l¢ir (2/498).
'°25  Lihat |bnu Athiyah dalam A/ "wAaITI.r AJ Wrajie (1/345).
'°26  |bnu Athiyab dalam ,4J A4wbam.r A/ Wajir (1/345).
'°27  |bnu Athiych dalam j4J "wharrz.r AJ Wajie (I/345).
1028   Ibid.
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memberitahukan   kepada  kami,   ia  berkata:   "Zaid   bin   Aslam
memberitahukan kepadaku riwayat yang sama"

1029

5850.AI   Qasim  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,   dari   lbnu   Juraij,   ia  berkata:   Abdullah  bin   Katsir
memberitahukan   kepadaku,   bahwa   dia   mendengar   Mujahid
berkata:  Dia  adalah Namrudz.  Ibnu  Juraij  berkata:  "Dia  adalah
Namrudz   dan   ada   yang  mengatakan   bahwa  dia   adalah  raja

Pertana di muka bumi".]°3°

Penakwilan  firman  Allah: I;i•#dji#3!£.{6i,+>9Ee£.fa:ceifi rdl
€f 'f±til

'rfu{'5diGi=.4'ffK.(Ketikalbrahimmengatakan:"Tul:anku.i.a~lah

yang  menghidupkan  dan  mematikan".  Orang  itu  berkata:  "Saya
dapat     menghidupkan     dan     mematikan".     Ibral.im     berkata:
"Sesungguhnya  Allah   menerbitkan   matahari   dart  timur,   maka

terbitkanlah dia dart barat," lalu heran terdiamlah orang kafiir itu;
dan   Allah   tidak   memberi   petunjuk   kepada   orang-orang   yang
zhalim)

Abu  Ja'far berkata:  "Maksud  firman-Nya itu adalah Wahai
Muhammad  apakah  kamu  tidak  memperhatikan  kepada  orang  yang
mendet]at  Ibraliim  tentang  Tuhannya  pada  waktu  lbrahim  berkata
kepadanya:    £j;;;£j±-,J`!`{'j>j    maksudnya:  Tuhanku  yang  dalam
kekuasaan-Nya  kehidupan  dan  kematian,  Dia  menghidupkan  orang

yang dikehendaki  dan mematikan setelah menghidupkan orang yang
Dia kehendaki, dia berkata:  Saya dapat melakukan itu, menghidupkan
dan  mematikan,  saya  dapat  menghidupkan  orang  yang  ingin  saya

`°29  Abdurazzaq dalam ra/sl.r (1/364).
'°3°  |bnu  Athiyah  dalam  A/  Mwftfl„z.r  AJ  WrcI/.I.z  (1/345),  ia  berkata:   "Ibnu  Juraij

berkata: ia adalah raja pertama di muka bumi, dan perkataan ini ditolak".
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bunuh    dengan   tidak   jadi    membunuhnya   maka   itu   merupakan

penghidupan dari saya untuk dia. Begitulch menurut orang Arab yang
dinamakan  menghidupkan,  sebagaimana  firman  Allah  ra'fl/cz:   J';';
\f±± i.\fJj\ \€S'#iz= a)<;1   "Dan barangsiapa yang memelihara
kehidupan seorang manusia, maha seolah-olah dia telch memelihara
fae¢z.c7wpcz#   mcz##sz.o  semz"nyo"  (Qs.   AI  Maidah  [5]:   32).  Dan  saya

membunuh  yang lain maka itu merupakan kematian dari  saya untuk
dia.  Ibrahim  AS  berkata:  "Sesungguhnya  Allah  Dia  adalch  Tuhanku

yang   menerbitkan  matahari   dari   sebelah  timur  maka  terbitkanlah
matahari   itu   dari   sebelah   barat  jika  kamu   benar   Tuhan!"   Allah
be|firmim..  L':;£ 6S fis   "Lalu  heron  terdiamlah  oran6g, pefiar, ,itu':
maknanya:  "Putus  dan  gugur  alasannya",  dikatakan:  L*{ €=-{££ C=.{i|,
diceritakan dari sebagian orang Arab bahwasanya mereka mengatak'an
dengap makya zsama, kata: `:ngl  dan dikatakan:   `:-.j=it `3! JjfJ\ `=-4
aJ~14j  ut4j  L4 i!js' d]£.

ir¢3\]r#¥a::nangadna:Sfaa?[#[]¢g#:,o£:1:;apfi.ajJ

Ibrahim mencengangkan orang kafir.

membaca:
Maka Nabi

Pendapat   kami   ini   adalah   sejalan   dengan   pendapat   para
mufassir yang lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

'°3'   Jumhur  membaca  dengan ¢'z./  "¢b#i.  /I.J  majfrw/,  subyeknya  dibuang  lbrahim

karena  dia  yang  berdebat,  ketika  Ibrahim  mendatangkan  argumentasi  yang
cemerlang  orang  kafir    terdiam,  ragu-ragu  dan  mengalahkannya,  boleh  jadi
subyeknya yang dibuang itu masfrdar yang difahami dari:  J\j artinya ucapan
Ibrahim  membuat  dia  ragu-ragu.  Ibnu  Abi  Sumaifa'  membaca  dengan /affeczA
huruf bcz  dan focz  dan yang jelas  ia adalah¢'i.J yang butuh obyek seperti bacaan
Jumhur dengan mflb"z. /I.J rna/w/ artinya: Ibrahim membunt orang kafir terdiam,
dikatakan  maknanya:   Orang  kafir  mencela  Ibrahin  Ibrahim  dicela  ketika
texputus dan tidak ada lagi untuk mengelak, dan boleh jadifi'z./ Jael.in dan orang
kafir  menjadi  subyeknya,   maknanya:   dia  membunt  kebohongan.   Dan  Abu
Haiwah   membaca   dengan   huruf  bar   dibaca  /affeah   dan  hunrf  fta   dibaca
d/Iczmmafe.  Dan  dibaca  A¢sraA  sebagainana  riwayat  AI  Akhfas.  Lihat  Ibnu
Ha,:yyan dardm Bahrul Muhith (21629`.
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5851.     Bisyr     menceritakan     kepada     kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan kepada kami,ia berkata: Sa'id menceritakan kepada
kami,  ia berkata:  Dari  Qatadah,  tentang  firman-Nya:   i=±j\£j6.;i
±±$3cj;I.qj5isL±')cLf±-S'6>')"Ketikalbrahimmengatakan:
"Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan". Orang itu

berkata..      "Saya     dapat     menghidupkan     dan     mematikan"
diriwayatkan   kepada   kami   bahwasanya   dia   memanggil   dua
orang  laki-laki,  1alu  membunuh  salah  satunya dan membiarkan

yang  lain  hidup,  kemudian  dia  berkata:   Saya  menghidupkan
orang    ini,    saya    membiarkan    hidup    seseorang    yang    saya
kehendaki dan membunuh orang yang saya kehendaki, ketika itu
Nabi   Ibrahim  AS   t2erkata:    61,+>g;6 e£.t6€ctii`l>6,k'at6g6
':p±;Sit'F:;ii\ Si;.S 'ifrf:;i 6S ±;i i;:I i ' " Sesungguhnya   Allah

menerbitkan  matahari  dart  timur,  maka  terbithanlah  dia  dari
barat,"  lalu  heran  terdiamlah orang hafir  itu;  dan Allah  tidak
memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim" .` ."

5852.   AI   Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu
Hudzaifch    menceritakan    kepada    kami,    ia   berkata:    Svibil
menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid,  berkata:  Saya  dapat  menghidupkan  dan  mematikan:
Saya  dapat  membunuh  orang  yang  saya  kehendaki  dan  saya
dapat  membiarkan  hidup  orang  yang  saya  kehendaki,  dengan
saya biarkan dia hidup tidak saya bunuh. Dan Mujahid berkata:
"Raja di muka bumi yang menguasai timur dan barat ada empat

orang: Dua orang beriman dan dua orang kafir. Dua orang yang
beriman adalah Sulaiman bin Daud dan Dzulqamain, sedangkan

J°32  Lihat  As-Suyuthi   dalam  Ad-Dii„  A/  A/a#tswr  (2/25)   dan  menisbatkannya
kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.
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dua yang kafir  adalah  Bukhtanashar dan Namrudz bin Kan'an,
tidak ada yang menguasainya selain mereka". 1033

5853.  AI  Hasan  bin  Yaliya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Dari Zaid bin Aslam:
"Penguasa lalim  lagi  sewenang-wenang pertama di muka bumi

adalah Namrudz, manusia mencari bekal mckanan darinya, Nabi
Ibrahim keluar mencari  bekal makanan bersama mereka,  maka
ketika  mereka  melewati  Namrudz  dia  bertanya:  "Siapa  Tuhan
kalian?"   Mereka   menjawab:    "Kamu".   Sampai   giliran   Nabi
lbrahim melewatinya, dia bertanya:  "Siapa Tuhan kamu?" Nabi
Ibrahim  menjawab:   "Tuhanku  yang  dapat  menghidupkan  dan
mematikan", Namrudz berkata:  "Saya dapat menghidupkan dan
mematikan",      32+=J-i i,+>g36 e+:i.t63 uril`l>6,k'aic'56 ;=±;i`>j6
jf 6,j{£SS    Zaid    bin    Aslam    berkata:    "Mcka    Nanrudz
menyuruhnya pulang dengan tidak memberikan bekal makanan".
Dia berkata:  "Kemudian Nabi Ibrahim kembali pulang menemui
keluarganya dan di perjalanan melewati sebuah tumpukan pasir

yang  berwama  seperti  debu",  1alu  dia  berkata:   "Mengapa  ini
tidak   aku   ambil   dan   kembali   menemui   keluargaku   dengan
membawanya,    mereka    pasti    gembira    ketika    aku    masuk
menemuinya?"  Maka Nabi  Ibrahim mengambil tumpukan pasir

yang   berwama   seperti   debu   tadi   dan   dia   datang   menemui
keluarganya,   dia  berkata:   "Nabi   Ibrchim   meletakkan  barang
bawaannya   kemudian   tidur,   1alu   istrinya   berdiri   mengambil
barang bawaannya itu dan membukanya, maka tiba-tiba terdapat
makanan   paling   enak   di   dalamnya   yang   pemah   dia   lihat,
kemudian  dia  siapkan  hidangan  dan  menyuguhkannya  kepada

]°33  AI  Qurthubi  dalam  ra/si.r (11/48),  Ibnu Katsir dalam  ra/si.r (i/314),  dan As-

Suyuthi dalam Add-Dwrr A/ "a#tswr (2/25)  dan menisbatlramya kepada Abd
bin Humaid dan Ibnu Jarir.
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Nabi    Ibrahim    dan    Nabi    lbrahim    tahu    keluarganya    tidak
mempunyai  makanan",  maka  dia  bertanya:   "Dari  mana  ini?"
Istrinya  menjawab:   "Dari  makanan  yang  kamu  bawa".   Maka
Nabi  Ibrahim mengetahui  bahwasanya Allah telah memberikan
rezeki kepadanya, kemudian dia i)ersyukur kepada-Nya.

Allah  r¢'cz/o mengutus seorang malaikat kepada penguasa lalim
dan sewenang-wenang itu, berimanlah kamu kepada-Ku dan aku
biarkan   kamu   berkuasa!   Dia   berkata:   "Apakah   ada   Tuhan
selainku?"  Datang malaikat yang kedua kepada penguasa  lalim
tadi  mengatakan  seperti  itu,  dia  menolaknya,  datang  lagi  yang
ketiga   dia   tetap   menolaknya.    Kemudian   seorang   malaikat
berkata  kepadanya:   "Kumpulkanlah  tentara  kamu  selama  tiga
hari",    penguasa    lalim    itu    lalu    mengumpulkan    tentaranya,
kemudian   Allah   memerintahkan   kepada   malaikat   membuka

pintu  nyamuk,  padahal  matahari  bersinar  terang,  mereka  tidak
dapat   melihat   matahari   karena   banyaknya   nyamuk,   Allah
mengirimnya kepada mereka,  memakan  daging  dan menghisap
darah hingga tidak tersisa kecuali tulang mereka, sedangkan raja
tidak terkena sedikit pun dari hal itu. Kemudian Allah mengirim
kepadanya   seekor   nyamuk   yang   masuk   ke   dalam   lubang
hidungnya, maka selama empat ratus tahun dia hidup memukul-
mukul  kepalanya  dengan  palu  dan  manusia  yang  paling  baik
baginya   adalah   orang   yang   menyatukan   kedua   tangan   dan
memukul  kepalanya  dengan  kedua  tangan  tersebut.  Dia  hidup
menjadi  penguasa  lalim  lagi  sewenang-wenang  selama  empat
ratus tahun maka Allali mengazabnya selama empat ratus tahun

juga seperti kekuasaannya, kemudian Allah mematikannya.  Dia
yang  membangun  istana  menjulang  tinggi  ke  langit  kemudian
Allah  hancurkan bangunan-bangunan  itu  dari  pondasinya.  Dan
itu  yang  Allah  firmankan:   je\2't€ #€'ri{J'Lr    "Ma!ha
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Allah   menghancurkan  rumah-rumah  mereha  dart  fondasinya

(QS. An-Nahl  [|6]:  26)1034

5854.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abdurrahman  bin
Zaid bin Aslam memberitahukan kepadaku, ia berkata: Tentang
firman  Allah:   z,t.' i iffji\,a~C c;ji{J£|< ¢i   "Apc7kc!fo  kc!mw  fi.dclk
memperhatikan     orang    yang     mendebat     Ibrahim     tentang
rw/7cz7!#};cz  /A//czfa/ " ia berkata:  "Dia adalah Namrudz yang berada

di   Maushil,   orang-orang   datang   kepadanya,   apabila  mereka
masuk  menemuinya,  dia  bertanya:   "Siapakah  Tuhan  kalian?"
Mereka menjawab:  "Kamu", kemudian dia berkata:  "Berikanlah
bekal  makanan  kepada  mereka!"  Ketika  Nabi  Ibrahim  datang
bersama  unta  tuanya  dia  keluar  mencari  perbekalan  makanan
untuk  orangtuanya,   dia  berkata:   "Ditawarkan  kepada  mereka
semuanya",    Namrudz    bertanya:    "Siapakah    Tuhan   kalian?"
Mereka   menjawab:   "Kamu",   1alu   Namrudz   memerintahkan:
"Berikanlah  bekal  makanan  kepada  mereka!"  Sampai  akhimya

ditawarkan  kepada  Ibrahim  AS  dua  kali,  Namrudz  bertanya:
"Siapakah  Tuhan  kamu?"   Ibrahim  AS   menjawab:   "Tuhanku

yang  dapat  menghidupkan  dan  mematikan",  dia berkata:  "Aku
dapat  menghidupkan  dan mematikan, jika  aku  mau  aku bunuh
kamu maka  aku dapat mematikan kamu  dan jika aku mau  aku
b£#.=urfe,.h¥;qSu(:a2E,3fi±i:+#{¥`L>6,t-'at6gGfr%

dia         berkata:
"Keluarkan  orang  ini  dari  hadapanku  dan  jangan  kalian  beri

bekal makanan sedikit pun kepadanya! " Maka mereka yang telah
mendapat bekal makanan juga semuanya keluar.

]°34  Abdurrazzaq dalam ra/sz.r (1/366), Ibnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/499) sampai

dengan perkataannya: maka disuruh kembali pulang dengan tanpa makanan, dan
lbnu Jarir meriwayatkannya secara sexpuma dalam rcrr!.#A ( 1 / 178).
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Dua   kantung   karung   yang   dibawa   Ibrahim   AS   bergoyang
berbenturan mengeluarkan suara hingga dia melihat wama hitam
tubuh  keluarganya,  Ibrahim  berkata:  "Sungguh  membuat  sedih
kedua  anakku  Isma'il   dan  lshaq,  bagaimana  seandainya  dua
kantung karung ini aku penuhi dengan batu kerikil dan aku bawa
keduanya  menemui   pemata  hatiku,   hingga  bila  tiba  waktu
malam akan aku buang".  Dia berkata:  "Kemudian dia isi kedua
kantung  karung  itu,  dia  ikat  dan  dia  bawa  pulang  menemui
keluarganya,   anck-anaknya   tampak   sangat   senang,   1alu   dia
beristirahat  beberapa  saat  di  kamar  Siti  Sarah,  kemudian  siti
Sarch  berbisik  dalam  hati:   "Apa  yang  membuat  saya  duduk
diam!   Padahal  Ibrahim  datang  dan  tampak  sangat  lelah  lagi
capek,   1ebih  baik   saya  menyiapkan  makanan   untuknya  jika
terbangun  nanti!"  Dia  berkata:   "Siti  Sarah  mengambil  bantal

yang  diletakkan  di  tempat  Ibrahim  AS  kemudian  dia beranjak
perlahan-lchan   agar   tidak   membangunkarmya".   Dia   berkata:
"Kemudian siti Sarch mengambil salch satu dari dua kanmg itu

dan membukanya,  maka tiba-tiba di  dalannya terdapat tepung
putih  lagi  bersih,  tidak  pemah  mereka  melihat  seorang  pun
memilikinya, kemudian di ambil dan diolahnya menjadi adonan
untuk membuat roti. Ketika siti Sarah datang Ibrahim AS sudah
bangun,   dibawanya   roti   tadi   dan   dia   letakkan   di   hadapan
suaminya'',  Ibrahim  AS  lalu  bertanya:  "Apa  ini  wahai  Sarah?"
Dia menjawab: "Ini dari karung yang kamu bawa, sungguh kami
tidak  punya   sedikit  makanan   apalagi   banyak".   Dia  berkata:
"Kemudian  Ibrahim  AS  pergi  melihat  karung  lairmya  dan  dia

mendapati hal yang sama,  sehingga dia mengetahui  asal  semua
itu?"1035

5855.  AI  Mutsama  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far

1035 LihatapayangdiriwayatkanAs-SuyuthidalamAd-D%rrAJMa„tswr(2/24).
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menceritakan  kepada  kami,  dari  bapcknya,  dari  Ar-Rabi',  dia
berkata:  Ketika Nabi  Ibrchim  AS berkata kepadanya:   -,rf{'j>;
'±i.')-Lil      "Tuhanha     ialah     yang     menghidupkan     danC±J-|*

memcl/I.ha#'',   dia   berkata   -maksudnya   Namrudz-:   Saya   bisa
menghidupkan  dan  mematikan,  kemudian  dia  memanggil  dua
orang  laki-1aki,  salah  satunya  dibiarkan  hidup  dan  lainnya  dia
bunuh,  £t;fj cjJi .6f j6, dia berkata: "Artinya: Aku biarkan hidup
°Gr=,.gy,yaa(:§£k:,jie#d;¥.#ofT:>d;ggrfjf;rig,L,%§,:te2;,:a.
':fy±SJi';fii\    ''Sesunggwhnya  ALllch  menerbitkan  matahari  dari

timur, maka terbitkanlah dia dart barat," lalu heran terdiamlah
orang  ha:filr  itu;   dan  Allah  tidak  memberi  petunjuk  kepada
orang-orang yang zhalim."\ `"

5856.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami, dari
As-Suddi,   ia  berkata:   "Ketika   Ibrallim   AS   keluar   dari   api,
mereka membawanya masuk ke hadapan raja,  sebelumnya dia
tidak pemah menchadap raja, dia berbicara kepadanya, dan raja
bertanya  kepada  Ibrahim  AS:   "Siapckah  Tuhan  kamu?"  Dia
menjawab:    "Tuhan    saya    yang    dapat    menghidupkan    dan
mematikan", Namrudz berkata:  "Aku dapat menghidupkan  dan
mematikan, aku masukkan empat orang ke dalam rumch, mereka
tidak diberi makan juga minum, hingga mereka sangat kelaparan
barulah aku beri makan dan minum dua orang saja dari mereka
hingga mereka berdua dapat tetap hidup, dan  aku biarkan  dua
orang   lainnya   hingga   meninggal!"   Ibrahim   AS   mengetchui
bahwa raja mempunyai kekuatan dan kekuasaan melakukan hal
itu. Selanj utnya Ibrahim mengatakan kapadanya: " Sesungguhnya
Tuhanku yang menerbitkan matahari  dari  sebelal timur,  maka

'°36  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/498, 499), dan As-Suyuthi dalam j4d-D#rr A/

Mantsur (212S) .
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terbitkanlah dari sebelah barat! " Maka terdiamlah orang kafir itu,
dan  dia  berkata:   "Sesungguhnya  ini  adalah  orang  gila,  maka
keluarkanlah    dia!    Apakah    kamu    tidak    melihat    di    antara
kegilaannya   dia   berlaku   berani   kepada   Tuhan-Tuhan   kamu
hingga  menghancurkannya,  dan  api  tidak  membakamya?"  Dia
takut  keburukannya  terbongkar  di  hadapan  kaumnya  -maksud
saya  Namrudz-  dan   firman  Allah   rcz'cz/cz  menyebutkan:    £|{;i
-3;3 S; ia{}.+.I:i:±Y;€3f±  "Dan  itulah  hujjah  Kami yang Kami
berikan  kepada  lbrahim  untuk menghadapi  kaumnya"  (Qs.  AI
An'aam    [6]:    83).    Maka   dia   mengaku   dirinya   tuhan   dan
memerintahkan untuk mengusir Nabi Ibrahim AS". I 037

5857.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hal.j.aj   menceritakan
kepadaku,   dari   Ibnu  Juraij,   ia  berkata:   Abdullah  bin  Katsir
memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Mujahid
berkata:   Namrudz   berkata:   "Aku   dapat   menghidupkan   dan
mematikan,   aku   hidupkan   maka  tidak   aku  bunuh   dan   aku
matikan  orang  yang  cku  bunuh".  Ibnu  Juarij  berkata:  "Dahulu
didatangkan   dua   orang   laki-laki,   maka   dibunuh   salah   satu
keduanya dan dibiarkan yang lain", kemudian dia berkata:  "Aku
dapat menghidupkan dan mematikan", dia berkata:  "Aku bunuh
maka   aku   mematikan   orang   yang   aku   bunuh,    dan   aku
menghidupkan", dia berkata: "Aku biarkan dia hidup maka tidak
akubunuhw.1038

5858.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Ishaq
menceritakan kepadaku, ia berkata: Diriwayatkan kepada kami -

'°37  |bnu Abi  Hatim dalam  ra/sz.r (2/498),  AI  Qurthubi  dalam  ra/!sz.r (3/285),  dan

As-Su:yu" dalam Ad-Durr AI Mantsur (2125).
`°38  As-Suyuthi  dalam Ad-Dwrr  A/  M¢"tswr  (2/25),  Asy-Syaukani  dalam  FafA  A/

gadi.r ( I /278), dan A| Alusi dalam R#fa A/ "a 'a#z. (3/17).
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Wa//a%w   a'ham-:   Bahwa   Namnidz   bckata   kepada   Ibrchim:
"Tahukah  kanu  tentang Tuhan  yang kanu  sembah  ini,  kamu

mengajak untuk beribadah kepada-Nya dan kamu menyebutkan
kemampuan-Nya  yang  dengan  itu  kamu  agun8kan  Dia  atas
selain-Nya,  apakali Dia?" Thrahim bckafa kapadanya:  -,J€}`{ 'j>;
i,±jLSS"Tuhanhaialchyangmenghidrpkandanmematihan".
Namrudz berkata:  "Aku dapat menchidupkan dan mematikan".
Ibrahim  berkata  kepadanya:  "Bagaimana kamu  men8hidupkan
dan mematikan?" Dia berkata: "Aku menganibil dua orang laki-
laki  yang  keduanya  berhak  mendapat  hukuman  mati  dalam
hukumku, kemudian\aku bunuh salah satunya maka jadilah aku
mematikannya,  dan  aku  ampuni  serta  ahi  biarkan  yang  lain
hidup  maka jadilah cku men9hidupkannya". Ketika kondisinya
seperti  itu Ibrahim berkata lagi kapadanya:  a:uj`l>6,k'6f€rg6

±;:Jj'c±,¢,jK ej:ff     "Sesungguhnya     Allah     menerbithan
matahari dari timur, maha terbithanlah din dLlri barat" ck:n tch:n
bahwasanya   Dia   sebagaimana   yang   kamu   katakan!   Maka
Namrudz terdiam ketika itu dan dia tidak bisa mengembalikan
satu ucapan pun kepadanya, dia mengetahui bahwa dirinya tidak

z#uckTue:#Dfl::;=gAI±:aH±J##Nani¥i:-j#
Abu    Ja'far    berkata:    "Firman-Nya:fagiv{ffi-{cri'.Y''d{j

"Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang®rang yang zhalim"

dia berkata:  Allah tidck memberi petunjuk kapada orang-orang kafir
tentang  dalil  yang  dapat  membantah  dalil  orangrorang  yang  dalan
kebenaran  ketika  mereka  berdebat;  karena  dalilrfulil  orang-orang

yang  dalam kebatilan adalah rapuh.  Kami telal menjelaskan makna
kata czzfo-zfaw/in: Meletakkan sesuatu tidak pada trmpathya, dan kata a!/
kzf/7-: Meletakkan kein8karan tidak pada tempatnya. Dengan demikian

]°39  Kami tidak mendapatkan matan riwayat ini dalan refrosi kami kecuah dalam

Tarikh Ath-Thabari (\/14®. ELat TaifeiT Ibm Abi Hatin (2J499).
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orang   yang   melakukannya   telah   berlaku   zhalim   kepada   dirinya
sendiri„.

Pendapat kami dalam masalah itu seperti pendapat Ibnu Ishaq:

5859.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Ishaq
menceritakan    kepadaku,    tentang    firman-Nya: fa.i Grfe'.Y''a{j
':pofJi "Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada oran.s_-?rarg

);¢Hg zfoa/z.in '' artinya:  "Mereka tidak diberi petunjuk dalil ketika
1040

berdebat karena dalam kesesatan"
©©©

j*£j3.6ij6'fep¢G£'26Gj,€3#izGj`gji
try'j6±£±'f±j6,5i=#€6'€'L5Jri{'isc`c±¢,jLfi¥Jrif

ch,CL'6£jk`6€t€fi°L,],±£jullj63±'jf;3i6jJi+
`i±.\:±{=;±zjj}2tfg}jktj5ii=:;.fd;\jfj

t£;<£'*6jrfife,,i±j{j±+I:;{jL,ifi,
©±j,5£}±g;'&{€i#fj6,'A'<£=j:life:[iij5

"A±ou apahah (harm tidck memperhatihan) orqn_g+or.an.g

yang melalwi swath negeri yang (temboknyci) telcih roboh
men%fupi atapnya. Did berkato: "Bclgrrimana Allc[h

menghidwpkan kembali negeri ini setelch roboh" Mc[k¢ Allah
mematikan orcmg ifu serafus tcihwn, kemttdian

104°  |bnu Abi Hatin dalam ra/sl.r (2/499).
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menghjdrpkannya kembali. Allcih bertanyc[: "Berapakah
lcmanya kc[mw tinggal dt sin£.7". Ia menjciquch: "Sciya telcih
tinggc[l dt sinj sehari atou setengrh hard". AllcLh berfirman:

"Sebenciirnytl kamw telcih tinggcil di sini serafus tchwn

lcmanycl; lihc[tlah kef>adc[ malcanan dan minttmanmw yang
belttm lagj berobah; dan lihatlah kepadr keledai hamw (yang

telcih menjndi tolang belwlang); Kami cikem menjadikan
kcmw tandc[ kek"asaan Kami bcigi manustci; den lihatlcih

kepndci fulcmg belttlang keleddi it", bagainanci kant
menyttswrmyci kembali, kemndian Kami men"fupnya

kembcili dengan daging". Mc[kci tothala telah nyc[tci
kepcidanyci (bcigdimanci Allch menghidwphan yang telcih
mati) diclpwn berkc[tcl: "Sclya ycikin bahwa Allah Mclhci

Kuasa atas segala sesuatu:" .

(Qs. AI Baqarah [2]: 259)

Penakwilan  firman  A]lah  T¢'¢/"  ,23j# jJ' Cj9ji   rAf¢«
apakah  [kamu  tidak  memperl.atikan]  orang-orang  yang  melalui
suatu negeri)

Abu Ja'far berkata:  "Maksud firman-Nya:  ,i±3#;L'tfj`gji
"Atau apahah (kamu tidak memperhatihan) orang-orang yang melalui

swczfw  #egerz.'' itu sebanding dengan maksud firman-nya:  Gj€}'tji;J< ¢i
~c,ri; i,'r=}S)&'.jsi=    "Apakah   kamu   tidak   memperhatikan   orang   yang

mendebat  Ibrahin  tentang  Tuharmya  (Allah)"  (Qs.  A;i Baiqura;h T2|..
25 8) menimbulkan rasa heran dalam diri Nabi Muhammad SAW".

Firm:an:INya ...-,±}$ 3Z Gfigj^    "Atau   apahah   (kanu  tidak
memperhatikan)    orang-orang   yang    melalui    suatu    negeri"    it"
merupakan¢fA&/atasfirman-Nya:a,tu'j,i=±ji`,'i~Ccj`}`{j£;J<¢i''4paAflA
kamu  tidak  memperhatikan  orang  yang  mendebat  Ibrahim  tentang
rwfecz#7c)/cz   /A//aft/"  (Qs.   AI  Baqarah   [2]:   258).   Hanya  saja  meng-
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athaflcan       firman-Nya:        Lsj`g3i   "4/ow       apofrafr       /fram%       Jz.dcl*

"empe7~frafi.ho7c/  o7~a#g-or¢ng );c!#g" atas  firman-Nya:   iffj\£a~C cfji J£
-a,£ i,  "Apakah  kamu  tidak  memperhatikan  orang  yang  Te_nde_b_a~t`

Ibrahim   tentang   Tuhannya   (Allah)"   (Qs.   A;i   82Lqa,raLh   T:2.i..   258>)

sekalipun  lafazh  keduanya berbeda  ada kemiripan  makna keduanya;
karena   firman-Nya   z,+.' j, f#j\g'i~C u;jiJ£|< ¢i "4p¢kafo   kczm%   f!.dak
memperhatikan   orang  yang  mendebat   Ibrahim   tentang  Tuhannya

/H/haft/''   (Qs.    AI    Baqarah    [2]:    258)   bermakna:    Apakah   kamu
memperhatikan   wahai   Muhammad   seperti   orang   yang   mendebat
lbrahim  tentang  Tuharmya,  kemudian  dicz/fecz*an  kepadanya  firman
AllL2ke.   -,±} S '3Z 6SK3t "Atau  apakah  (kamu  tidak  me_yp?rha~tikan)
orflJ€g-orqng );a7zg me/a/#z. sw¢/w #egerz. " [seakan-akan Dia berfirman:
"Apakah kamu memperhatikan seperti  orang yang mendebat lbrahim

tentang  Tuharmya?"  Kemudian  diaffoafl{an  kepadanya  firman  Allah:
•,i±;$ 3Z 6fiK3^ "Atau  apakah  (kaT%^`tidak  me.mp=rhatikan)  ora.ng:

orang );a#g me/a/%z. s%afw  #eger!.1;1041  karena kebiasaan  orang  Arab
mengrffo¢fl{an     satu     kalimat     dengan     makna     sepadan     yang
mendaliuluinya   sekalipun   lafazhnya   berbeda.   Sebagian   ahli   ilmu

gramatikal kota Bashrah menyatakan bahwa huruf kfl/ pada  firman-
Nya:.   -,±}S '3± |;i yg3h"Atau  apakah   (kamu   tidak  memp.erf i.atikf n)
ora#g-orcz#g )/cz#g me/a/#z. swcr/w #egcrz" adalah tambahan, j adi makna
ayatnya:   Apakah  kamu   tidak  memperhatikan  kepada  orang  yang
mendebat Thrahim  atau orang yang melalui  suatu negeri.  Kami  telah

jelaskan  pada bagian  lalu bchwa  dalam  AI  Qur`an  tidak  boleh  ada
Sesuatuyangtidakmemilikimakna,tidakperludiu|ang|agidisini.1042

'°4'  Kalimat di antara dun kurung hilang dalam manuskrip, dan kami mendapatkan

dari naskah tulisan tangan yang lain.
'°42  Lihat  tafsir  dun  ayat  ini  dari  surah  AI  Baqarah  ayat  30  ketika  mentafsirkan

nrakna 3` dalam fimian-Nya: uu J6;!j dan ayat (80) ketika menafsirkan \- pada

firrmn-Nya: ®j-j!u ".
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Ahli  Takwil  berselisih  pendapat  tentang  orang  yang  melalui
suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya, sebagian
mereka mengatakan: Dia Uzair. Di antaranya adalah:

5860.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritckan   kepada   kami,   ia
berkata:  Abdurrahman  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Sufyan  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Dari  Abi  Ishaq,
d£+#¥;PIE,;i:ljn¥4a,:;t:£taa#L#:n„-¥zyda;k`£:5e#pi:AoC,i¥:i/

orang-orang yang melalui suatu negeri yarlg (temboknya)  telah
roboA me»z//z/pj aJczp#)/a " ia berkata: "Dia adalah Uzair". ]°43

5861. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yahya bin
Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khuzaimch
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Aku mendengar Salman
bin  Buraidch,  tentang  firman-Nya:  ,€3jpj<Gj-gji ia  berkata:
"Dia adalah Uzairw.1044

5862.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kani, ia berkata: dari Qatadah: gi'26Sj,¥j g i' Cj`gji
\4})'#S   "Atou  apahah  (kanu  tidak  memperhatikan)  orang-
orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh
me#w/wpz.   afapH);a"   ia   berkata:   "Diriwayatkan   kepada   kami
bahwa dia adalah Uzair". ]°45

5863.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
AbdurTazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar

`°43  |bnu Athiyah dalam A/ M#Aam.r AJ  Wa/.ie (1/307), lihat lbnu Jauzi dalam Zbd

AI Masir (213Ov).
'°44  |bnu Abi Hatim dalam 7a/s|.r (2/500), dan Ibnu Athiyah dalaln i4/ "wham.r A/

o45  :g%:.I ( W307).
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memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Dari Qatadah,  seperti
riwayatsebe|umnya.1°46

5864.  Diceritakan kepadaku  dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu  Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami,  dari bapaknya,  tentang  firman-Nya:
•,£}$3± Gfi%jl"Atou   apahah   (hamu   tidak   memperhatikan)

orcz#g-orcz#g  };¢#g  me/cz/wz.  swafw  #egerz"  ia  berkata:   Ar-Rabi'

mengatakan:    "Diriwayatkan    kepada   kami    ~Wcz//¢frw    cz'/am-
sesungguhnya  orang  yang  datang  ke  suatu  negeri  itu  adalah
uzairM.Io47

5865.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku, ia berkata: Dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah:   jL' cjj`gji
\4Si#S'-€3,k'up,'3-,£3S         "Atau      apakah       (kamu      tidak
memperhatihan)  orang-orang  yang  melalui  suatu  negeri  yang

(temboknya)    telah    roboh    menutupi    atapnya"    ia.   belkata..
"Uzairn.1048

5866.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami,  ia
berkata:  dari  As-Suddi,  tentang  firman-Nya:  ,i±3j¥jJ'i;j`gJi
"Atau  apakah  ftamu  tidak  memperhatikan)  orang~orang yang

me/a/wz. s#a/w #ege7.I. " ia berkata:  "Uzair". 1049

5867.    Diceritakan   kepadaku   dari   AI   Husain,   ia   berkata:    Aku
mendengar    Abu    Mu'adz    berkata:     Ubaid    bin     Sulaiman
memberitchukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhck berkata tentang firman-Nya:  g±'2C 6;,€3 # ;L' I;j`gJi
\4}i#S   "Atau  apahah  (hamu  tidak  memperhatihan)  orang-

`°46  Abdurazzaq dalam ra/sl.r (2/367).
[°47  |bnu Athiyah dalam.4J MWAarrl.r .4/ Wajl.z (1/347).
`°48  |bnu  Athiyah  dalam ,4J Mwfearr!.r ,4/  Pya/.I.z  (1/307),  Ibnu  Jauzi  dalam Zad A/

Masz.r(1/309).
'°49  |bnu Jauri dalam Zad A/ Masz.r (1/309).

L-"-,"     -                -
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orang yang melalui suatu negeri yang (tembokr[ya) telah roboh
me"w/wpz.a/ap#);a"DiaadalahUzair.]°5°

5868.  Yunus  menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Salim  al-Khawash
mengatakan  kepada  kami:   Ibnu  Abbas  berkata:   "Dia  adalah
Uzair".t°5t   Sebagian  yang  lain  berpendapat  bahwa  dia  adalah
Irmiya bin Halqiya dan Muhammad bin lshaq menduga bahwa
Irmiya adalah Khidir.

5869.  Ibnu Humaid menceritckan seperti itu kepada kami,  ia berkata:
Salamah   menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: "Namanya Khidir, Wahab
bin Munabbih menduga dari bani Israel, Irmiya bin Halqiya, dan
dari keturunan Harm bin horan". t°52

Diantara yang berpendapat seperti itu adalah:

5870.  AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq    memberitahukan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdushshamad   bin   Ma'qil   menceritakan   kepada   kami,    ia
berkata:  Bahwa  dia  mendengar  Wahab  bin Munabbih  berkata:
tentang  firman-Nya:   ¢,+'is'Jfif!;£.c£;. 6i    ''Bagaz.ma#a  4//aft
menghiduphan  kembali  negeri  ini setelah roboh" bah:wa. kedika
Baitul Maqdis dihancurkan dan buku-buku dibakar, Irmiya diam
bersembunyi di bawah gunung, kemudian berkata:  'rit3}j£ .j3. 6i
\4}:S'3L.   "Bagaixpg_na  Allah  menghiduphan  kembali  negeri  ini
setelah roboh"

1053

5871.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan
kepadaku,  ia berkata:  Dari  seseorang yang tidak dituduh  dusta

]°5°  |bnu Athiyah  dalan .4/ M#fea„ir 4J  Jya/.I.z  (I/347),  mnu  Jauzi  dalam Za)d A/

Masir (\/309).
'°5`  Lihat |bnu Athiyah dalam A/ WwAam.r AJ W¢/.I.z ( I/347).
'°52  |bnu Abi Hatim dalam ra/s].r (2/500), Ibnu Jauzi dalam Zird 4/ Masl.r ( 1/309).
'°53  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/502) dengan riwayat yang lebih pajang.
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1054
dalan periwayatan ¢aa y%ffafrc!m/, dari Wahab bin Munabbih, ia
berkata: "Dia adalah Irmiya"

5872.   Muhammad  bin  Askar  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Isma'il bin  Abdulkarim  menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Aku  mendengar  Abdushshanad  bin  Ma'qil,  dari  Wahab  bin
Munabbih,sapertiriwayatsebe|umnya.1055

5873.  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu Ashim menceritckan kepada kami, ia berkata:  Dari Isa bin
Maimun, dari Qais bin Sa'd, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair
tentang fiman-Nya: fe#G €26 Gj,i±3# jL' j;j`g'Ji  ia ''4fo%~;;-a-iihacamutiiak;eispirha;ika;).ora:g:orangyan.g_:~e!:::„i,,
-sr;i;; -;egeri yang (temioknya)  telah roboh y.:nu:uP:. \aotsa6Pnya"

iaberkata:"SeorangNabidannamanyaada|ah|rmiya".t°56

5874.    AI   Mutsama   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan kapada kami,  ia berkata:  dari  Qais bin  Sa'd,  dari
AbdullahbinUbaid,sepertiriwayatsebe|umnya.1057

5875.   Yunus   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitchukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bakar  bin  Mudhar
memberitchukan    kepadaku,    ia    berkata:    "Mereka    berkata

1058
-prclJJahw a '/am-dia adalah Irmiya"

Abu  Ja'far  berkata:   "Pendapat  yang  paling  tepat  dalam
masalch ini adalal bahwa Allah ra'aJo menimbulkan rasa heran pada
diri Nabi  SAW terhadap  orang yang mengatakan ketika dia melihat

ra/s}.r  (2/500),  AI  Mawardi  dalam ,4#-IVwkaf AJ  I/);w#

(1/330),AbuJa'fuAn-NuliasdinmMcl'am!AJowr'an(1/278).
055   Ibid.
1056  Mujahid  dalan  71¢s.+  (hal.243),  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  ra/s!.r  (2/500),  dari

Hajjaj bin Ha[nzch,  dari Syubabah Qais,  dari Abdullah bin Umair,  lihat lbnu
Jauzidalan2had.4JA/asz-r(1/309).

057  Ibid.
`°58  Ibm ]auzi dalan Zq[d ,4J J4as].r (1/309).

1°54  |bnu Abi Hatin dalam
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negeri   yang  telah   roboh   menutupi   atapnya:   \{j,+'j¥'rif;i:i.i;.6j
"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah  roboh"

padahal dia mengetahui bahwasanya Allah menciptakan negeri itu dari
sesuatu  yang  tidak  ada,  tapi  pengetahuannya  tentang  kemampuan
Allah  menciptakan  negeri  itu  tidaklah  cukup  baginya,  sehingga  dia
bertanya:  "Bagaimana  Allah  menghidupkannya  kembali  setelch  dia
hancur?"  Kami  tidak  mempunyai  keterangan  yang jelas  lagi  sA&Az.A
tentang   nama   orang   yang   mengatakan   hal   itu,   boleh  jadi   yang
mengatakan itu Uzair dan bisa juga yang mengatakan adalah lrmiya.

Bagi kami tidck penting mengetahui namanya, karena maksud
ayat   bukanlah  memperkenalkan  mama  orang  yang  berkata,   tetapi
memperkenalkan  orang-orang  yang  mengingkari  kemampuan  Allah
SWT    menghidupkan   makhluk-Nya    setelah    mematikan    mereka,
membangkitkan   kembali   setelah   men9hancurkan   mereka,   bahwa
sesungguhnya ada dalam kekuasaan-Nya hidup dan mati orang-orang
Quraisy dan bahkan semua orang Arab yang mendustakan hal itu, dan
memperkokoh  argumentasi  terhadap  orang-orang Yahudi  bani  Israel

yang  berada  di  sekitar  Madinah,  dengan  memberikan  pengetahuan
kepada    Nabi    Muhammad    SAW    tentang    sesuatu    yang    dapat
menghilangkan     keraguan      mereka     terhadap     kenabian      serta
menggugurkan  penolakan  mereka  pada  risalahnya,   karena  berita-
berita ini  yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW dalam AI
Qur`an  adalah  berita  yang  tidak  diketchui  Muhammad  SAW  dan
kaumnya.

Tidak  ada  yang  mengetahui  hal  itu  kecuali  para  alili  kitab,
sedang  Muhammad  SAW  dan  kaumnya  tidak  telmasuk  kelompok
mereka bahkan beliau seorang yang zfmmz' dan kaumnya juga temasuk
orang-orang  yang  wmmz.]°59,  mcka  Ahli  Kitab  orang-orang  Yahudi

yang berada di  sekitar Madinah mengetahui berita-berita itu,  sedang
Muhammad SAW tidak mengetchui berita itu keeuali dengan wchyu

1°59  Maknanya tidak menp`myai kitab.
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Allah  kepadanya.  Seandainya  yang  dimaksud  dari  berita  itu  adalah
orang yang berkata niscaya akan disebut  secara pasti  orangnya untuk
menghilangkan ketidakjelasan dan menghapus keraguan, namun yang
menjadi    tujuan   adalah    mencela   ucapannya   maka   Allah    ra'cz/cz
menjelaskan hal itu sebagai peringatan kepada makhluk-Nya.

Para penakwil berselisih pendapat tentang negeri yang dilewati
oleh orang yang mengatakan:  \{j,i;'i= 'inf j;±£ .j3. 6i  ''Bogrz."" 4//ofo
menghidupkan  kembali  negeri  ini  setelah  roboh".  Sera,g:lan mereha
mengatakan:   ia  adalah  Baitul  Maqdis,  berdasarkan  riwayat-riwayat
sebagai berikut:

5876.  Muhammad  bin  Sahal  bin  Askar  dan  Muhammad  bin  Abdul
Malik  menceritakan  kepadaku,  keduanya  berkata:  Isma'il  ibnu
Abdul     Karim     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:
Abdushshamad bin Ma'qil menceritakan kepadaku, bahwasanya
dia  mendengar  Wchab  bin  Munabbih  berkata:  "Ketika  Irmiya
melihat Baitul Maqdis dihancurkan seperti gunung yang besar, ia
berkata...  \de;S 'X.'if) .,±i .LZ4CSl  "Bag^ei^mana Allah  menghiduphan
kembali negeri ini setelah roboh" .`°6°

5877.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq    memberitahukan    kepada    kami,     ia    berkata:
Abdushshamad   bin    Ma'qil    memberitahukan   kepada   kami,
bahwasanya   dia   mendengar   Wahab   bin   Munabbih   berkata:
"Baitul Maqdisw.1061

5878.  Ibnu Humaid menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Ishaq menceritakan
kepadaku,    dari    orang    yang    tidak    dituduh    dusta    dalam

'°6°  Ibnu Athiyah dalam AJ A4wbarrl.r AJ Jyajz.z (1/347), dan lbnu Jauzi dalam Z¢d ,4/

Masz.r (1/309).
'°6t  Ibnu Athiyah dalam AJ Mwfoarr!.r AJ  Wra/.iz (1/347),  dan   Ibnu Jauzi dalam Z¢d

AI Masir (\1309`.
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periwayatan  //¢cz );wJ/ofo¢m/  bahwasanya dia mendengar Wahab
bin Munabbih berkata seperti riwayat sebe|umnya. '°62

5879.     Bisyr     menceritakan     kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari  Qatadah berkata:  "Diriwayatkan kepada kami
bahwasanya  ia  adalah  Baitul  Maqdis,  Uzair  mendatangi  Baitul
Maqdis       setelah       raja       Bukhtanashar       dari       Babilonia
menghancurkarmya" 1063

5880.    "Diceritakan   kepadaku   dari   AI   Husain,   ia   berkata:    Aku
mendengar    Abu     Mu'adz    berkata:     Ubaid    bin     Sulaiman
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Aku  mendengar  Adh-
Dhahhak berkata tentang firman-Nya:  £'26 Cfj,i±3 # jL' I;j`gji
\4}j:#S   "Atou  apakah  (kamu  tidak  memperhatihan)  orang-
orang yang melalui suatu negeri yang (tembolanya)  telah roboh
me#wfapz.   cz/ap7t};a"      bahwa   dia   telah   melewati   negeri   yang

suci.'064

5881.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku, dari Ibnu Juraij  dari mrimah, tentang firman-Nya:  ji
-,±jS jf |;fig   "Atau   apakah   (harm   tidak   memperhatikan)
'orang-orang  yang  melalui  suatu  negeri"  ±a bckata,..  "--.)E\

adalah  Baitul  Maqdis,  Uzair  melewatinya  setelah  dihancurkan
olehrajaBukhtanashar".]°65

5882.  Diceritakan kepadaku dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang
FIrmzm-Nya;.     -,±;S'3±Gfi%j^     "Atau    apakah    (hamu    tidak

1062   Ibid.

]°63  |bnu Abi Hatim dalam rcz/sl.r (2/500).
1064   Ibid.

'°65  |bnu Athiyah  dalam A/ MWAor7'z.r j4/  war/!.i.z (1/347),  dan   Ibnu Jauzi  dalam Zod

AI Masir (1/SOS).
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memperhatihan)   orang-orang  yang   melalui   suatu  negeri"   ±a.
berkata:  "aJ..¢` adalah Baitul Maqdis, Uzair melewatinya setelah
dihancurkan oleh raja Bukhtanashar". I 066

Sebagian  yang  lain  berpendapat  bahwa  ia  adalah  negeri  yang
Allah  hancurkan  yang  di  dalamnya  terdapat  orang-orang  yang
keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu

jumlahnya  karena  takut  mati,   maka  Allah  berfirman  kepada
mereka:  "Matilah kamu". Di antara yang berpendapat seperti ini
didasarkan pada riwayat-riwayat sebagai berikut :

5883.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata
t±njt£:ni4pfi;#;nfr¢:I:ah„d¢H;'"#:rz£±;„ut'ifarg_€-;:„`gLi:&€j

keluar  dart  hampung halaman  mereha,  sedang mereka beribu-
J~z.bw    ¢.win/cz%H);cz)"   (Qs.    AI   Baqarah    [2]:    243)    dia   berkata:
"Sebuch    negeri    yang    ditimpa    penyakit    sampar    (/fea'w7c),

kemudian  Allah  menceritckan  kisali  mereka  seperti  yang  telah
kami sebutkan, sampai akhir, kemudian Allah berfirman kepada
mereka:  "Matilah kamu!" di tempat yang mereka harapakan ada
kehidupan  di  dalamnya,  maka  mereka  mati  kemudian  Allah
hidupkan   kembali,    firman-Nya:     'isj'j` u+,a{J; b££j'jj''fit6!
<33±3S.1 ct,f ty\':j`£5}     "Sesungguhnya    Allah    mempunyai
karunia  terhadap  manusia  tetapi  kebanyakan  manusia  tidak
bers');w4wr"  (QS.  AI  Baqarah  [2]:  243).  Dia berkata:  "Seseorang
melewati  negeri  tersebut  dan  tulang  belulang  berserakan,  dia

-j3-6iberhenti sebentar sambil melihat-1ihat, kemudian berkata:
'fi a?6 £.L, 'ai'jctb¢,+`i£ 'afj;;i           ''Ba!gr!.ma#a        zl'/Jafo

menghiduphan  kembali  negeri  ini  setelah  roboh"  Maka  Allah
mematihan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya

]066   Ibid.

L--
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kbeemr::lab;„.\o67 Sanpal\     I+man-Nya;.     .:£=i=..i      "Be|um     |agt

Abu Ja'far berkata:  "Pendapat yang tepat dalam masalah itu
adalah   seperti   pendapat   dalam   masalah   siapa   nama   orang   yang
mengrutak;an..  \<2S '5=.'if) 3:>:i Lcf±€3I  "Bagaimana  Allah  menghidupkan
hembali    negeri    ini    setelah    roboh"   kedianya   sama   tina:k   a;da,

perbedaan".

Penakwi]an  firman  Allah  r¢'¢/¢: Cbs#S±ife,S'®,6(yang
[temboknya] telah roboh menutupi atapnya)

kosong%:nup::;fhaurnLbde:k:::iu:¥Syua:d:]k¥::::ya;£Cjffu;\:air
I:j>j S`j>  dan terkadang dikatakan untuk kata a-.jfj` dengan bentuk
I:I.ji, dan yang pertama lebih fasih. Untuk wanita yang sedang #z/c}s
dik'atakan:  ¢j> t5j5[j `=J.j}£ ¢'z./ "a#qwsfo, terkadang juga dikatckan:

gjJj CJ]}i, sebagaimana dikatakan untuk lafazh j\A-J`, begitu juga
dikatakan:  lL.Li S`j}i gj5ij£ .ji` c5j}i, dan seandainya pada kata
•ji` digunakan bentuk seperti pada kata j`LJ` dan sebaliknya maka
itu   dapat   dibenarkan   namun   yang   fasih   seperti   yang   telah   saya
sebutkan.

Adapun kata  dj+-j`:  Adalah bangunan  dan  rumah-rumah,
mw/7.czchya  Pj-I  dan jamaknya LP+-i,  setiap  gedung   itu  adalah
bangunan, dikatakan: \£-~j" Jb:rjj c+j*±:j d:i{{ \3`j ®% Jj£, di
antaranya firman Allah r¢'a/fl:  6±jS i;\= C; ''DaH czpa )/a#g fe/aft
dz.bcz#g"# "ere4¢" (Qs. AI A'raaf [7]:  137) artinya mereka bangun, di
antaranya  juga  dikatakan:  a£. ji+~j-artinya:  penutup  dan
bagunannya.  Pendapat kami dalam masalch itu seperti pendapat para

penakwil lain berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

'°67  As-Suyuthi  dalam Ad-D#rr j4/ "a#Js#r (1/744)  dan dia tidak menisbatkannya

kecuali kepada penulis.

---------------- i
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5884.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  ia berkata:  Ibnu  Juraij  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata:
"Yang dimaksud a-uti  adalah hancur atau roboh". Ibnu Juralj

berkata:   "Telah  sampai  berita  kepada  kami  bahwa  suatu  hari
Uzair    keluar    dan    sampai    di    Baitul    Maqdis    yang    telah
dihancurkan raja Bukhtanashar,  dia berhenti  sebentar kemudian
berkata:    "Biarkanlah   Baitul   Maqdis,   peperangan   dan   harta
sebagaimana adanya! Maka dia bersedih"

1068

5885.    Diceritakan    kepadaku    dari    AI    Husain,    ia   berkata:    aku
mendengar     Abu     Mu'adz     berkata:     Ubaid    bin     Sulaiman
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Aku  mendengar  Adh-

#ta;:;r,ke::aft;eon6t;:gin:[„:::;¥yoa;„y¥?ga¥u±i2a`ncfai':6yg°"g
5886.  Diceritakan kepadaku  dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu  Abi  Ja'far

menceritakan  kepada  kami,   dari  bapaknya,  dari  Ar-Rabi',  ia
berkata:    "Uzair    melewati    negeri    itu    dan    sungguh    telah
dihancurkan Bukhtanashar"

1070

5887.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan

iesp_::ad:I:mL't:antbaenr:ataiL::::k;aence#:;a;k£,:id;,ram,I,,y:::
(temboknya)  telah  roboh  menutupi  atapnya"  ±a belkata:. "latwh
atapnya" 1071

1°68  Lihat A| Mawardi dalam ,4#-IVwhaf wa A/ Uyw# (1/331).
'°69  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/500) dan AI Mawardi dalam 4#-IVw4af wa .4/

Uy"„,I/331).
]°7°  AI Mawardi dalamA#-IVwkaf rm A/ Uyw# (1/331).
'°7'  Ibnu Abi Hatim dalan ra/sl.r (2/501) dan Ibnu Athiyah dalam A/ Mwfrarrir ,4/

Wa/.I.z(1/348).
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Penakwi]an  Firman  AI]ah:    'd{'jasL¢z}'j¥'df3}£q£;.6ij6
±rfe'-E!h,  (Dia  berkata:   "Bagaimana  Allah  menghidupkan  irembali
negeri ini setelah roboh"  Maka Allah mematikan orang itu seratus
tahun)

Abu  Ja'far  berkata:  "Makna  ayat  sebagaimana  yang  telah
diriwayatkan kepada kami, bahwa ketika orang yang mengatakan itu
melewati  Baitul  Maqdis  atau  tempat  yang  Allah  sebutkan,  tempat
tersebut  dalam  keadaan  hancur  berantakan  setelah  sebelumnya  dia
mengetahui dalan keadaan megah beapenghuni, ia berkata:  !;j£ <L££ 6i
\4£:Si=.'if       "Bagaimana  Allah  menghidupkan  kembali  negeri  ini
se/e/czfe  7~obo„'?  Dan  sebagian  mereka mengatakan:  Perkataarmya itu
merupakan   bentuk   keraguan   terhadap   kemampuan   Allah   dapat
menghidupkan kembali,  maka diperlihatkan oleh Allah kemampuan-
Nya    itu    dengan   membuat   perumpamaan   pada   dirinya   sendiri,
kemudian    diperlihatkan    suatu    tempat    yang    dia    mengingkari
kemampuan Allah dapat membangun dan menghidupkannya kembali,
menghidupkan   dan   membangun   kembali   sebagaimana   yang   dia
ketahui  sebelum hancur berantakan.  Sebagaimana yang diriwayatkan
kepada   kami    bahwa    orang    yang    mengatakan    itu    sebelumnya
mengetahui  pada  masanya  ranai  dengan  penghuni  dan  penduduk,
kemudian   dia   melihat   bangunan-bangunarmya  hancur   berantakan,

penghuninya    musnah,    peperangan    dan    menjadi    tawanan    telah
mencerai-beraikan  mereka,  tidak  seorang pun  dari  mereka tersisa  di
tempat     itu,     bangunan-bangunan     dan     rumah-mmah     mereka
dihancurkan, maka tidak tersisa kecuali puing-puing.

Ketika  dia  melihat  hal  itu  setelah  keadaan  yang  dia  tahu
sebelumnya,  dia berkata:  "Bagaimana cara Allah menghidupkan dan
membangun  kembali  negeri  ini  setelah  hancur!"  Sebagian  penakwil
berpendapat  hal  tersebut  sebagai  pengingkaran.  Maka  diperlihatkan
oleh  Allah bagaimana cara menghidupkan kembali  dengan membuat

perumpamaan  pada  dirinya  sendiri.  Dan  sebagaimana pada  kantong

`EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEffi
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kulit  dan  makanannya,  Allah  kemudian  menunjukkan  kemampuan-
Nya pada hal tersebut dan hal lainnya hingga dia melihat dengan mata
kepalanya sendiri  yang membuat dia kagum  akan kemampuan Allah

i";:b/a:rEd:at:asa:}&T;###e£P:LiL'£e;L#4afr:I;a¥z:n#:#a4n„];;
Sebab  yang  melatarbelakangi  ucapan  tersebut  adalah  sebagai

berikut:

5888.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Salamah
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  orang  yang
tidak   dituduh  berdusta   (orang   yang  baik),   dari   Wahab   bin
Munabbih  AI  Yamani,  bahwasanya  ia  berkata:  "Allah  berkata
kepada Imiya ketika dia diutus menj adi seorang pembawa berita
kepada Bani  Israil:  "Wahai Irmiya sebelum kamu Aku ciptakan
Aku  telah  memilih  kamu,  sebelum  kamu  Aku  bentuk  dalam
rahim ibumu Aku telah besihkan kamu, sebelum Aku keluarkan
dari perut ibumu Aku telah sucikan kamu, sebelum kamu sampai
balig Aku jadikan kamu pembawa berita, sebelum kamu sampai
dewasa Aku pilih kanu dan untuk menyampaikan masalch yang
besar Aku memilih kamu", maka Allah  rcz 'cz/cz mengutus Irmiya
menemui   raja  Bani   Israil   agar  meluruskan  dan  memberinya

petunjuk, datang kepadanya membawa berita dari Allah".

Dia berkata:  "Telah  teljadi  beberapa peristiwa besar pada Bani
Israil, mereka telch melakukan perbuatan mcksiat, menghalalkan
segala  yang  haram,   mereka  lupa  tujuan   Allah  menciptakan
mereka,  Kami  selamatkan  Sanharib  dari musuh-musuh mereka,
maka   Allah   mewchyukan   kepada   iniya:   "Pergilch  kepada
kaummu Bani Israil, ceritckanlah kepada mereka apa yang Aku

perintalikan   kepadamu,   ingatkanlah   clan   nikmatKu   kepada
mereka  dan  beritahulah  peristiwa-peristiwa  yang  teljadi  pada
mereka   -kemudian   disebutkan   apa   tujuan   Allah   mengutus
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Irmiya  kepada  kaumnya  Bani  Israil-'°72  ia  berkata:  "Kemudian
Allah    mewahyukan    kepada    Irmiya:     "Sesungghunya    Aku
menghancurkan   Bani   Israil   dengan   Yaputs,   dia   adalah   dari

penduduk Babilonia dan mereka dari keturunan Yaputs bin Nuh.
Ketika  mendengar  wahyu  Tuhannya,   Irmiya  berteriak  keras,
menangis, menyobek bajunya dan dia menuangkan debu di atas
kepalanya",   kemudian  berkata:   "Terlaknat  hari   di   mama  aku
dilahirkan,  hari  di  mama  aku  menerima  Taurat  dan  hari-hariku

yang  paling  buruk  adalah  hari  di  mana  aku  dilahirkan,  maka
janganlah  aku  ditetapkan  sekhir  akhir  para  Nabi  karena  itu
sesuatu yang paling buruk bagiku, seandainya menghendaki aku
kebaikan  niscaya  Dia  tidak  menjadikankanku  akhir  para  Nabi
dari  Bani  Israil,  karena  aku  mereka  ditimpakan  kesusahan  dan
kehancuran".

Ketika  Allah  mendengar  kerendahan  hati  Khidir,]°73  tangisan
dan  bagaimana  ucapannya,  Dia  memanggilnya:  "Wahai  Irmiya

apakah  yang  Aku wahyukan memberatkan kamu?"  "Ya,  wahai
Tuhanku binasakan aku sebelum aku melihat sesuatu yang tidak
aku  senangi  menimpa  Bani   Israil",  kemudian  Allah  berkata:
"Demi keagungan-Ku yang kokoh,  tidak Aku hancurkan Baitul

Maqdis   dan   Bani   Israil   sampai   permintaan   itu   datang   dari
kamu",  maka  Irmiya merasa  gembira  ketika  Tuhannya berkata
begitu kepadanya juga senang hatinya,  dan dia berkata:  "Tidak,
demi Tuhan yang mengutus Musa dan para Nabi lainnya secara
benar,  saya  tidak  meminta  Tuhan  saya  untuk  menghancurkan
Bani Israil selama-1amanya", kemudian dia mendatangi raja Bani
Israil,    mengabarkan   tentang   wahyu   Allah   kepadanya,    dia

gembira dan  senang,  lalu berkata:  "Jika Tuhan mengazab kami

'°72  Pemyataan  ini merupakan keterangan dari   Ibnu Jarir.  Lihat   teks  ¢rsczr dalam

kitabnya,  rarz.kfo (1/321, 322).
[°73  AI Hidhir adalah Irmiya menurut pendapat Wahab bin Munabbih. Lihat,  rarJ.4A

Madinah Dimasq (8131, 34).
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itu  karena  dosa~dosa  yang  telah  kami  lakukan  pada  diri  kami,
dan  jika  Dia  mengampuni  kami  maka  itu  adalah  kekuasaan-
Nya".  Setelah wahyu ini tumn mereka tinggal selama tiga tahun
dengan  kemaksiatan  yang  semakin  menjadi-jadi,  dan  mereka
terus    menerus    melakukan    keburukan    ketika    dekat    masa
kehancuran mereka, wahyu jarang turun, sehinggga mereka tidak
mengingat  akhirat, tertahan dari mereka ketika dunia dan isinya
menjadi Tuhan mereka, maka raja mereka berkata:  "Wahai Bani
Israil,    berhentilah    dari    apa   yang    kamu    lakukan    sebelum
ditimpakan  kepadamu  musibah  dari  Allah,  dan  sebelum  diutus
kepada kamu para malaikat yang mereka tidak mempunyai rasa
kasih   sayang   kepadamu,   sesungguhnya   Tuhan   kamu   maha
menerima   taubat,   sangat   pemurah   dengan   kebaikan,   maha

penyayang kepada orang yang kembali kepada-Nya".

Mereka  enggan  meninggalkan  perbuatan  buruk  yang  mereka
lakukan,  maka Allah membisikan dalam hati  Bukhtanashar bin
Banu Zadzan bin Sanharib bin Dariyas bin Namrudz bin Faligh
bin Abir dan Namrudz adalah kawan Ibrahim AS yang mendebat
tentang   Tuhannya]°74   agar   beljalan   menuju   Baitul   Maqdis,
kemudian   di   sana   dia   melakukan   seperti   apa   yang   dahulu
kakeknya   Sanharib   ingin   lakukan,   maka   dia  keluar   dengan
membawa    enam    ratus    ribu    pasukan    yang    menginginkan

penduduk Baitul Maqdis: Ketika semuanya keluar, sampai berita
kepada  raja  Bani  Israil  bahwa  Bukhtanashar  dan  pasukannya
telah  datang  menginginkan kanu,  maka raja mengutus  kepada
iniya   dan   berkata   kepadanya:   "Wahai   Irmiya,   bagaimana

pemyataan kamu kepada kani bahwa Tuhan kami mewahyukan
kepadamu   tidak   clan   mengancurkan   Baitul   Maqdis   sampai

permintaan  itu  datang  dari  kamu";  Irmiya berkata kepada raja:

`°74  Kami tidak mendapatinya kecuali dalam kitab rarz.kA Affe-Zlbabarz. (1/322).

L-------------------------
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"Sesungguhnya Tuhanku tidak akan ingkar j anji, dan saya sangat

percaya".

Ketika  semakin  dekat  masa  keruntuhan  kerajaan  mereka  dan
Allah    menghendaki    menghancurkan    mereka,    maka    Allah
mengutus    seorang    malaikat    dan    mengatakan    kepadanya:
"Pergilah  ke  Irmiya minta  fatwa kepadanya  dan  laksanakanlah

yang di fatwakannya" .

Kemudian     malaikat     datang     menghadap     Irmiya     dengan
menyerupai  seorang  laki-laki  dari  Bani  Israil,  Irmiya  berkata
kepadanya:    "Siapa   kamu?"    Dia   menjawab:    "Saya   seorang

penduduk   dari   Bani   Israil   datang  meminta   fatwa  kepadamu
tentang     sebagian     masalahku,     maka     dia     mengizikannya,
kemudian   malaikat   berkata:   "Wahai   #czbz.cz//aft   aku   meminta
fatwa  tentang  kerabatku,  aku jalin  silaturrahim  dengan mereka
sesuai   dengan   yang   diperintahkan   Allah   padaku,   aku   tidak
mendatangkan  kepada mereka kecuali  kebaikan,  dan  aku tidak
mendapatkan  kemurahan hati  dari  mereka sehingga kemurahan
hatiku   pada   mereka   tidak   bertambah   melainkan   kebencian
mereka   kepadaku   semckin   bertambah,   maka   berilah   fatwa

padaku    tentang    mereka   wahai    #¢bz.a//CZA",    Irmiya   berkata
kepadanya:  "Perbaikilah  hubungan  di  antara  kamu  dan  Allah,
sampaikanlah  apa yang Allah perintahkan padanu,  dan berilah
kabar  gembira  dengan kebaikan",  kemudian  malaikat  itu pergi
darinya.   Setelah  dia  tinggal  beberapa  hari  kemudian  datang
kembali   dalam   bentuk   laki-1aki   yang   sama,   dia   duduk   di
hadapannya,   Irmiya   berkata   kepadnya:   "Siapa   kanu?"   Dia
menjawab:    "Saya    seorang    laki-1cki    yang    datang   meminta
fatwa]°75  kepadamu  tentang kondisi  kerabatku".  Irmiya berkata
kepadanya:   "Perilaku   mereka   tidak   membaik   kepada  kamu
setelch itu atau kamu tidak melihat di antara mereka yang kamu

""  Tjihat Tarikh Ath-Thabari (\1322.).

--------                                  i
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sukai",    dia    berkata:     "Wahai    7Iabz.cz//czfo,    Demi    Dzat    yang

mengutusmu     dengan     kebenaran     aku     tidak     mengetahui
kemurahan   hati   yang   diberikan   seseorang   manusia   kepada
kerabatnya melainkan sudah aku berikan semuanya bahkan lebih
baik  dari  itu".  Irmiya  berkata:  "Kembalilah  kepada  kerabatmu,
berbuat   baiklah   pada   mereka,   aku   memohon   kepada   Allah
sebagaimana Dia  memperbaiki  hamba-hamba-Nya yang  shalih,
semoga memperbaiki hubungan di antara kamu, mengumpulkan
kamu dalam keridhaan dan menjauhkan kamu dari murka-Nya".
Kemudian malaikat itu berdiri pergi dari sisinya.

Setelah   beberapa   hari,   Bukhtanashar   dan   tentaranya   sudah
memasuki  daerah  sekitar Baitul  Maqdis  dengan jumlah  tentara
melebihi banyaknya jumlah belalang.  Bani Israil  sangat terkejut
dan hal itu menyusahkan raja, maka dia memanggil Irmiya, dan
bertanya kepadnya:  "Wahai #czbz.cz//czfo, mana yang Allah j anjikan
kepadamu?"    Dia    menjawab:    "Aku    sangat    percaya    pada
Tuhanku", kemudian seorang malaikat datang kepada Irmiya dan
dia sedang duduk di  atas tembok Baitul Maqdis sambil tertawa

gembira dengan pertolongan Tuhan yang dijanjikan, malaikat itu
duduk   di   hadapannya,   Irmiya   bertanya   kepadanya:    "Siapa
kamu?"  Dia menjawab:  "Saya  adalah yang pemah minta fatwa
kepadamu   tentang   kondisi   kerabatku   dua  kali",   1alu   Irmiya
bertanya   lagi:   "Atau   tidak   ada   orang   yang   perlahan-lahan
menyadarkan  mereka?"  Malaikat  menjawab:  Wahai  #czbz.a//¢A
segala  perilaku  mereka  terhadap  saya  sebelum  hari  ini,  saya
masih   bersabar   tapi   ketahuilah   bahwa   saya   march   kepada
mereka  dalam  kondisi  seperti  itu,  di  mana  ketika  saya  datang
hari  ini,  saya melihat mereka melakukan perbuatan  yang  tidak
diridhai    Allah    dan    tidak    disukai-Nya".    Irmiya    bertanya
kepadanya:     "Kamu    melihat    mereka    berbuat    apa?"    Dia
menjawab:  Wahai  #czbz.cz//aft,  saya  melihat  mereka  melakukan
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kesalahan  besar  yang  akan  mendapat  murka Allah,  seandainya

perbuatan   mereka   seperti   sebelum   hari   ini,   niscaya   masih
tertahan  marah  saya  kepada  mereka,  saya  akan  sabar  kepada
mereka  dan  berharap  mereka  kembali,  akan  tetapi  marah  saya

pada   hari   ini   karena   Allah   dan   kamu,   maka   saya   datang
kepadamu untuk menceritakan kabar mereka, dan saya meminta
kepadamu,  dengan  nama  Allah  yang  mengutus  kamu  dengan
kebenaran,     berdoalah  kepada-Nya  agar  mereka  dihancurkan,
kemudian Irmiya berkata: "Wahai penguasa langit dan bumi, jika
mereka dalam kebenaran maka biarkan mereka dan jika mereka
dalam  murka-Mu  dan  berbuat  yang  tidak  Engkau  ridhai  maka
binasakan mereka".

Ketika keluar ucapan itu dari mulut Irmiya Allah mengirim petir
dari    langit    ke    Baitul    Maqdis    sehingga    terbakar    tempat

peribadatan dan menembus tujuh pintu-pintunya.  Ketika Irmiya
melihat    hal    itu    dia    berteriak,    menyobek    bajunya    dan
menuangkan  debu  di   atas  kepalanya,  kemudian  dia  berkata:
"Wahai  penguasa  langit  yang  maha  pengasih  lagi  penyayang,

mana  janjimu   kepadaku?"   Maka   diberitchukan   pada   Irmiya
bahwasanya     tidak     ditimpakan     musibah     kepada     mereka
melainkan  karena  sebab  fatwa  yang  kamu  sampaikan  kepada
utusan   Kami.   Irmiya   merasa   yakin   bahwa   fatwa   yang   dia
sampaikan   sebanyak   tiga  kali   dan   orang   itu   adalah   utusan
Tuhannya,  maka  Irmiya  pergi  hingga berbaur  dengan binatang
liar,   sementara  raja  Bukhtanashar  dan  tentaranya  masuk  ke
Baitul  Maqdis,  menguasai  negeri  Syam,  membunuh Bani Israil
hingga  memusnahkan  mereka,  menchancurkan  Baitul  Maqdis
kemudian dia memerintahkan tentaranya agar setiap  orang dari
mereka mengisi perisainya dengan debu dan melemparkannya ke
Baitul  Maqdis.  Merekapun  melempari  debu  ke  Baitul  Maqdis
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hingga   penuh,   kemudian   dia   kembali   ke   negeri   Babilonia,
membawa tawanan Bani Israil.

Dia  memerintahkan  kepada  tentaranya  untuk  mengumpulkan
semua   orang   yang   ada   di   Baitul   Maqdis.    Setelah   semua
berkumpul di hadapanya baik anak kecil maupun orang dewasa
dari  Bani  Israil,  dia  memilih  sembilan  puluh  ribu]°76  pemuda
dari  mereka.  Ketika  harta  rampasan  perang  dikeluarkan  untuk

para  tentaranya  dan  akan  dibagikan  kepada  mereka,  para  raja
yang  ikut  bersama  dia  berkata:   "Wahai  raja,  harta  rampasan
perang kami semuanya menjadi milikmu namun berikanlah para
pemuda  yang  telah  kamu  pilih  dari  Barn  Israil  itu".  Maka raja
Bukhtanashar memberikan dan setiap satu dari mereka mendapat
empat orang pemuda,  di  antara para pemuda itu adalah:  Daniel,
Azariya, Masyayil dan Hananiya.

Raja  Bakhtanshar  membuat  mereka  menjadi   tiga  kelompok:
Sepertiga   dia   biarkan   tinggal   di    Syam,   sepertiga   menjadi
tawanan,  dan  sepertiga  dibunuh,  dia membawa pergi  tawanan-
tawanan    wanita]°77    Baitul    Maqdis    dan    tujuh    puluh    ribu

pemuda[°78 hingga ujung depan mereka sampai di Babilonia, ini
merupakan  peristiwa]°79  pertama  yang  Allah  ingatkan  kepada
Nabi-Nya tentang perilaku dan kezhaliman mereka.

Ketika  raja  Bukhtanashar  telah  kembali  ke  Babilonia  dengan
membawa   tawanan   Bani   Israil,   Irmiya   datang   menunggang
keledai  membawa  hasil  perasan  buah  anggur  dalam  kantong

'°76  Da|am kitab rar|.kfe Affe-77]ab¢ri.,  seratus ribu.
'°77  Dari kitab rarz.4fe Afb-77!abarl.,  dan terdapat dalam buku   tersebut dengan lafazh

ial`t tidak ada maknanya.
t°78  Dari kitab rczrz.kA AfA-7lbab¢rz. dan dan tertulis sembilan puluh ribu.
'°79  Da|am cetakan aritj` dan kami tetapkan dari kitab rarz.kA Alfe-7lfrabarz.
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kulitt°8°  dan  sekeranjang buali tin  sehingga  dia sampai  di  Iliya,
maka  dia berhenti  di  sana dan  melihat  kerusakan  yang  terjadi,
dia  dirasuki  keraguan,  sehingga  berkata:   g¢,i;'j* 'rit3}±£ £j;. 6i

2ie'-i rhl,'if)'Eijlt  " Bagaimana Allah menghidrpkan kembali negeri
ini  setelah  roboh"   Maha  Allah  mematikan  orang  itu  seratus
/czfow""  keledai,  minuman,  dan  sekeranjang  buah  tin  miliknya
sekiranya  Allah  matikan,  keledai   mati]°8]   bersamanya,   maka
Allah membutakan penglihatan,  sehingga tidak ada seorang pun

:::€rm::]]hka::::'an;:mu=€£]:%h3;jrz,'3af6;£an£5[jt:g±,:
;f=£:: f a,!;£j ch,\:I;' J!jJ:;`6?\€ fiL,     ''Berczpokczfo    /ama%ya
kamu tinggal di sini?".  Ia menjowab:  "Saya telah tinggal di sini
sehari atou setengah hart". Allah berfirman:  "Sebenarnya hamu
telah  tinggal  di  sini  seratus  tahun  lamanya;   lihatlah  kepada
mahanan   dan   minumanmu   yang   belum   lagi   berubah"   cia
berkata:    Tidak   berubah,    :j±I,13ri, `i±.\; Cl{=±:!5 j2\=> 8!jJ:fJ
i# I:jce#6#Lif,,l±jiJ!jJfi;     "Da#    /I.fo¢fJafo
kepada  keledai  kamu  (yang  telah  menjadi  tulang  belulang);
Kami   akan   menjadikan   kamu   tanda   kekuasaan   Kami   bagi
manusia;   dan   lihatlah   kepada   tulang   belulang   keledai   itu,
bagaimana    kami    menyusunnya    kembali,    kemudian    Kami
me#wfwp#};cz  keJ7!bfl/I.  c7e#gr#  c7¢gz.7tg"  maka  dia  melihat  keledai

miliknya bersambung sebagian kepada sebagian lainya -padahal
dia  telah  mati  bersamanya-  dengan  urat-urat  dan  tulangnya,
kemudian bagaimana membalutnya dengan daging sehingga dia
tegak, kemudian mengalir ruh di dalamnya sehingga dia berdiri
mengeluarkan suara, dan dia juga melihat ke arah minuman dan

'°8°     ijJj`:  Bejana  kecil  dari  kulit  yang  dijadikan  tempat  minuman,  lihat  lbnu

Manzhur  dalam fz.sa#  A/ Arab  (jJj),  (3/1847),  dan  dalam kitab  rczrz.A4  AfA-

7lfoabarz. (5js-j) dan yang benar dalam kitab ra/sz.r.
'°8'  Dalam ra/sl.r cjl. dan kami tetapkan apa yang ada dalam kitab rarz.kfe.

------------------------               I
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buah  tin  miliknya,  dia  mendapati  dalam  kodisinya  tetap  tidck
berubah.  Maka  ketika  telah  nampak jelas  kekuasaan  Allah  dia
berkata:    £j;£j±6£'aiii ifi   "4k%   yclfrz.n   bclfowa   ,4//aft
Maha Kuasa atas segala sesuatu" .

Kemudian    setelah    itu    Allah   memanjangkan   umur   Irmiya
schinggadiamelihatluasnyabumidannegeri-negeri'°82.

5889.   Muhammad   bin   Askar   dan   Ibnu   Zanjawih   menceritakan
kepadaku,    keduanya    berkata:     Isma'il    bin    Abdul    Karim
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abdushshamad   bin
Ma'qil     menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Bahwa    dia
mendengar Wahab bin Munabbih berkata:  "Allah mewahyukan
kepada lrmiya dan dia sedang berada di negeri Mesir, bahwa dia
harus  tinggal  di  negeri  Iliya,  negeri  Mesir  ini  bukanlah  tempat
tinggal kamu".

Diapun    pergi    menaiki    keledainya.    Di    tengah    perialanan,
bersamanya   sekeranjang   buah   anggur   dan   tin   serta   tempat
minum baru yang dia isi dengan air, dia melihat Baitul Maqdis,
kampung-kampung  dan  masjid-masjid  yang  ada .di  sekitamya
dalam   kehacuran   yang   tidak   bisa   digambarkan,   kehancuran
BaitulMaqdissepertigunungyangbesar,diaberkata:j;:i.ji.6i

2ie'-£ho,'if^'Ei:ffv&S'3=.'if)     "Bagaimana     A_I_la_h     meng.hidupkan'kembali negeri ini setelah roboh"  Maha Allah mematikan orang

I.fw se7'¢Jws  fczfow# " dan dia terus berjalan hingga berhenti  di  satu

tempat,  mengikat  keledainya dengan  tali  ikatan  yang baru,  dia

gantungkan  tempat  minumnya  dan  Allah  berikan  rasa  kantuk
kepadanya.

t°82  Kami  tidak  mendapatkan  pada

i`i;-Jari--d~aiai  rorz:kfo  Affr-.Zlfoa6arl.  (1/321,  324),  dari  segi  konteks  af5ar jelas
bahwa itu merupakan kisah Bani lsrail dan sama dengan yang ada dalam kitab
swi (Saf ar Irmiya AI Ish-hash \ , 20, 40`.

referensi  yang  ada  pada  kami  kecuali  Ath-
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Maka ketika dia tidur Allah cabut ruhnya (mati) selama seratus
tahun.  Ketika  lewat  dari  seratus  tujuh  tahun,  Allah  mengirim
seorang malaikat kepada raja Persia yang agung bemama Yusak,
dia  berkata:  "Sesungguhnya  Allah  memerintahkan  kamu  agar

pergi  bersama  kaummu  membangun  Baitul  Maqdis,  Iliya  dan
negerinya  sehingga  menjadi  lebih  makmur  dari  yang  dahulu
ada",  maka raja berkata:  "Beri  aku waktu  tiga hari  sampai  aku
dapat  mempersiapkan  pekeljaan  ini  dan  mempersiapkan  alat-
alat yang dapat memperbalkinya". Diapun diberi tenggang waktu
selama tiga hari.  Lalu raja memberikan kuasa kepada tiga ratus
orang  kepercayaannya  dan  memberikan  kepada  setiap   orang
kepercayaamya[°83 seribu pekeba dan alat pekelj aan yang dapat
memperbaikinya.   Maka  orang-orang  kepercayaannya  berjalan
menuju -k-e sana dan bersama mereka tiga ratus ribu pekerja.

Setelah    mereka    selesai    melakukan    pekeljaan    itu,    Allah
kembalikan   ruh   kehidupan   di   mata   Irmiya   dan   merupakan
anggota badan yang paling akhir dari  tubuhnya mati,  maka dia
melihat negeri Iliya, kampung-kanpung, masjid-masjid, sungai-
sungai  dan pertanian  serta apa yang  ada di  sekitamya bekelja,
bexpenghuni dan menjadi baru sebagaimana dahulu. Setelah tiga

puluh  tahun  ruh  dikembalikan  kepadanya  maka  dia  melihat
makanan  dan  minumannya  tidak  berubah,  dia  melihat  keledai
miliknya berdiri tetap seperti pada hari dia mengikatnya dchulu,
tidak makan dan minum, dia melihat ke arah tali pengikat`°84  di
leher keledai tidak bembah baru, padahal waktu itu telah bertiup
angin kencang seratus tahun, musim dingin seratus tahun, musim

panas seratus tahun tidak dapat merubah dan mengurangi sedikit
pun,   dan   tubuh   Irmiya   menjadi   amat   kunis      maka   Allah

!°83 ®i+,tli: Orang-orang khusus kepercayaan raj a. Lihat Ibnul Manzhur dalam fz.sam

AI Arab (tjS) (513764).
'°84 ii}i: Sepotong tali untuk megikat unta. Lihat, £z.sa# i4J Arab (rj).

---------------------------------    i



Swrah AI Baqarah

tumbuhkan   daging  baru   dalam   tubuhnya,   menyusun   tulang-tgil,ife;a#jmg;fJi#eci;ff;i±#f:,
kepadanya:

"Lihatlah

kep;da  inckanan  dan  minumanmu  yang  belum  lagi  berub_ah;
dan  lihatlah  kepada  keledai  kamu  (yang  telah  menjadi  tulang
belulang) ;  Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami
bagi manusia;  dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu,
bagaimana    kami    menyusunnya    kembali,    kemudian    Kami
menutupnya kembali dengan daging".  Maha tathala telah nyata
kepadanya  (bagaimana  Allah  menghidupkan  yang  telah  mati)
diapun  berkata:   "Saya  yahin  bahwa  Allah  Maha  Kuasa  atas
segala sesuatu"

5890.  AI  Hasan  bin  Ychya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq    memberitahukan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdushshamad   bin   Ma'qil   memberitaliukan   kepada   kami,
bahwasanya ia mendengar Wahab bin Munabbih berkata tentang
firman-Nya:         ¢,jJ'j£'£t!*£j¢.6i         ''Bclgrz.ma73a       j4//aft
menghiduphan  kembali negeri  ini  setelah  roboh" bidrINa k:edik:a
Baitul   Maqdis   dihancurkan   dan   buku-buku   dibakar,   Irmiya
berada  di  sisi  gunung,  kemudian  dia  berkata:   J£'Jaf33j£.i;.6i

2ie'-i rho,'ifl'Ei}tiY&S   "Bagaimana  Allah  menghiduphan  kemba.Ii
negeri  ini  setelah  roboh"   Maha  Allah  mematikan  orang  itu
serclfws f¢fow# " kemudian Allah mengembalikan orang yang Dia
ingin   kembalikan   dari   Bani   Israil   yaitu   orang-orang   yang
berumur   tujuh   puluh   taliun   sejak   dimatikan   Allah,   mereka
mendiaminya selama tiga puluh tahun.

'°85  Kami  tidak  menemckan  atsar ini  dalam referensi  kami,  dan  dia  sebagaimana

ddrirm (Safer lrmiya AI Ishhah Tor).



Thf sir Ath,Thahari

Ketika   seratus   tahun  berlalu,   Allah  kembalikan  ruhnya  dan
mengembalikan   bangunan   seperti   kondisi   semula,   maka  dia
melihat  bagaimana  tulang-tulang  tersusun  satu  bagian  dengan
bagian  lainnya,  kemudian bagaimana  tulang-tulang  itu  di  balut
dengan  urat  dan  daging,   <€=J<\il;   ''A4czfra  /offacz/a  /e/czfe  #}/a/a

(bagaimana  Allah  menghidupkan yang telah  mati)  rrLiha ke(Iha,
jelas baginya hal  demikian itu,  ia berkata:   j±d;'d{6i'3±±z.6  "Diapun  berkata:   "Saya  yakin  bahwa  Allah   Maha

Kwczs¢  czZczs  sear/cz  seswczfw",  kemudian  Allah  r¢'cz/a  berfirman:
•f=3:.-i S1;>(ft') S+;,I:J6 'S\.,SHE  "Lihatlah  kepada makanan  dan

mz.Hwmcz#mw )/cz#g be/w77t /czgz. berwbczfo " dia berkata:  Makanannya

adalah sekeranjang buah tin dan satu bejana yang berisi air.t°86

5891.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi    tentang    firman-Nya:    G£'26¢j,a±3jf jJ' Jj`gJ1
\±;;)'#  "Atau apakah (kamu tidak memperhatikan)  orang-orang

yang   melalui   suatu   negeri   yang   (tembolonya)   telah   roboh
menutupi      atapnya.      Dia      berkata:       "Bagaimana      Allah
menghiduphan  kembali  negeri  ini  setelah roboh" bah;hwa, Uza.ir
datang melewati negeri  Syam dengan menaiki keledai miliknya,
membawa  minuman,  buah  anggur  dan  tin:   Ketika  melewati
sebuah  kampung  dia  melihat-1ihatnya,   berhenti   sebentar  dan
membolak-balik    tanganya,    1alu    berkata:    Bagaimana    Allah
menghidupkan   kampung   ini   setelah   mematikannya?   Bukan
merupakan pengingkaran atau ragu-ragu, maka Allah mematikan
Uzair dan keledainya,  dua ratus  tahun berlalu,  kemudian Allah

]°86  AbdurTazzaq dalam ra/sz.r ( 1/258, 259) dengan sedikit perbedaan redaksi, atsar

ini  telah  disebutkan  secara  terputus  ketika  menafsirkan  flrman-Nya: ;ij 666

±J;.^SJi\';3:=!SJh-.*7sEJ:'-i±;K. €b^..+its      "Dan  nabi  mereka  mengatakan  kepada
mereka,  "Sesungguhnya  tanda  ia  akan  menjadi raja  ialah  kembalinya  Tabut
A'epadamc/ " (Qs. AI Baqarah [2]: 248).



Sttrah AI Baparah

menghidupkan  Uzair,  bertanya  kepadanya:  Berapa  lama  kamu
hidup  di  sini?  Dia menjawab:  Aku hidup  di  sini  satu hari  atau
setengah   hari,   dikatakan   kepadanya:   Sebenamya  kamu  telah
tinggal di sini selama seratus tahun, maka lihat makananmu buah
tin  dan  anggur  serta  minumanmu  dari  perasan  buah   i€=£j.I
"Yang belum lagi berubah".\°8]

Penakwilan  firman-Nya:   L#3i S;.¢£j'j6+€£}';±j6Z3; #

tK±'-5Sh,<}1>&Sis+¢5.(Kemudianmengl.idupkannyakembal::4lla!.
bertalaya:    "Berapakah    lamanya    kamu    tinggal    di    sini?".    Ia
mei.ja[wab:  "Saya telah tinggal di sini sehari atau  setengah  hari".
Allah  berfirman:  "Sebenarnya  kamu  telal.  tinggal  di  sini  seratus
tahun lamanya)

Abu Ja'far berkata:  Maksud firman-Nya:  ,';= #  "Kemz{dz.¢#
me#gfoz.d#pkaHnya     4e777b¢/I."     kemudian     membangkitkan     setelah
mematikarmya.  Telah kami jelaskan makna fl/ bcz'ts pada bagian yang
lalu.io88

Adapun makna firman-Nya:  ££j' if  kata  ifp  dalam bahasa
Arab merupakan kata tanya untuk menanyakan jumlah bilangan. Ayat
ini  dibaca  #as'foa6  sebab  kalimat   =£j,  dan  penakwilarmya:  Allah
berfirman kepadanya: Berapa lama waktu kamu tinggal di sini dalam
keadaan   mati   sebelum   Aku   bangkitkan   dari   kematianmu   dalam
keadaan   hidup?    Orang   yang   dibangkitkan   setelah   kematiannya
menjawab:  Aku  tinggal  di  sini  dalam  keadaan  mati  sampai  Engkau
bangkitkan  aku dalam keadaan hidup  selama satu hari  atau setengah
hari.  Dan  menyebutkan  bahwa  orang  yang  dibangkitkan  itu  adalah
Irmiya  atau  Uzair,  atau  di  antara  orang  yang Allah  ceritakan  dalam
kisah ini.  Hanya saja orang itu berkata:  £L£Lj£;i Gji: €£j'  ''Scz);a  fe/cz%

1°87  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/501)
1088  Lihat tafsir ayat (56) dari surah ini.
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tinggal   di   sini   sehari   atau   setengah   hart"   k:arena   A;Ilth   Ta'ala
mencabut ruhnya di pagi hari, kemudian Allah mengembalikan ruhny,a
di  sore hari  setelah  seratus tahun, maka ditanyakan kepadanya:  +i
?(:jJ  dia menjawab: {=jj L;}£ itu karena dia melihat matahari sudah

a,

tenggelam  maka  menurdtnya  satu  hari;  karena  ruhnya  dicabut  pada

pagi  hari  dan  ketika  ia  ditanya  tentang  berapa  lama  tinggal  di  sini
dalam keadaan mati adalah pada sore hari dan sedangkan dia melihat
matahari sudah tenggelam, maka ia jawab: "Aku tinggal di sini selama
satu  hari",  kemudian  dia  melihat  sebagia,n  sisa  matahari  masih  ada
belum tenggelam, maka dia menjawab:  ;i  ;,a+i  ?°j+:,  dengan arti:
sebenamya   setengah   hari,   sebagaimana   Allah   r¢'¢/a   berfirman:
Gu'J:ij} LS -isL,.,S).'3±]:;jl3     "Dan Kami utus dia kepada seratus ribu
orcz#g   czfczw   /ebz.fo."   (Qs.   Ash-Shaaffaat   [37]:    147)   dengan   makna

sebenamya mereka lebih. Maka firman-Nya:  £jLijfrii "4fczw se/eJtgrA
focz7~z." merupakan  pengembalian  dari  firman-Nya: 63:!J ££j'   "Sa);a  /e/czfo

tinggal di sini sehari" .

Pendapat   kami   ini   sejalan   dengan   pendapat   sekelompok
mufassir, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5892.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan

;ej:=,3{::t£g:69£,ad,:£;;e„ndt,aon„gmfieTgafo:;Tg:a„„¥{:f#
Allah bertanya:  "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?".  Ia
menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hart"
dia  berkata:  Diriwayatkan  kepada  kami  bahwa  dia  mati  pada
waktu    Dhuha,    kemudian    dibangkitkan    sebelum    terbenam
matahari,  ia berkata:   6j{: €£j'  ''S¢);a  fe/aft  /I.nggcz/ dz. sz.#z. sefo¢rz.

czf¢w  sefeHgrfe   ¢czrz"  kemudian  ia  bexpaling  dan  melihat  sisa
sebagian  matahari,  ia  berkata  lagi:  £j!'j£;i    ''4fa"  se/e#grfo
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foclrj'',  maka  Dia  berkata:   ?t€ #'u,=£j jT!r  ''Se6e%ar#};a  fram%
telah tinggal di sini seratus tahun lamanya" 1089

5893.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya:
a\4;±S '3f 'ifI 3.:if e .L2£<3l "Bagaimana Allah menghiduphan kembali

#egerz. I.#z. sere/flfe robo% " ia berkata:  Seseorang melewati sebuah

kampung kemudian dia merasa heran, dan berkata:  'rif !;±£ £j4. 6id\1}:S'5S  "Bagaimana  Allah  menghiduphan  kembali  negeri  ini

se/e/CZA  roboA " kemudian  Allali  mematikannya di  pagi  hari,  dia
tinggal  di  sana  selama  seratus  tahun,  day ,dibapgkitkan  pada

roamk;:ysa°;eo'mk„e:::::?d?]sa,„::i::y:.e:j±gjj'g£,ag`::,
23.J=-jlc5. "Saya  telah  tinggal  di  sini  sehari  atau  se_te:gah
hart".  Allah berfirman:  "Sebenarnya hamu telah tinggal di sini
Seratustahunlamanya".\°9°

5894.  Diceritakan  kepadaku  dari  Ammar bin  AI  Hasan,  ia berkata:
Ibnu   Abi   Ja'far   menceritakan   kepada   kani,   dari   bapaknya
berkata:  Ar-Rabi  berkata:  Allah  mematikan  seseorang  selama
seratus tahun,a *erpudian menghidupkannya kembali, maka Allah
bTearfumAI€ryIT#±;i.i.;§rg:3.a£,:::yaan:eazakha:nugt#8d;ZsLd:zSsZ;;?a::

czfflw   se/e#grA   faczrz."   [hal   itu   karena   ia   dihidupkan   kembali

sebelum  matahari  terbenam,   sebagaimana  yang  diriwayatkan
kepada  kami,  ia  berkata:    6j!J££j'  "BerapahaA  /cm¢#)/¢  kczmw
tinggal   di  sini?".   Ia  menjowab:   "Saya  telah  tinggal  di  sini
s'efeczrI. " kemudian ia menoleh dan melihat sebagian sisa matahari

pada  hari  itu,  mcka  dia  menjawab:  £j'ij£;i   "4faw  sefeJcgrfo

'°89  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/501, 502).
'°9°  Abdunazzaq dalam Ta/sz.r (2/367)

fi
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foorj.'''°9]        kemudian       Dia       berfirman:        ?t€i£L,<£jJT?T
"Sebenarnya    kamu    telah    tinggal    di    sini    seratus    tahun

lamanya" 1092

5895.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,   ia  berkata:   Ibnu   Juraij   berkata:   Ketika  seseorang
berhenti  di  Baitul  Maqdis,  sungguh  telah  dihancurkan  Baitul
Maqdis oleh raja Bukhtanashar,  ia berkata, ¢,i;'j* 'rifj}:i £L£. 6i
"Bagaimana  Allah  menghiduphan  kembali  negeri  ini  setelah

ro6o„"  Bagaimana  Dia  bisa  mengembalikan  seperti  dahulu?
Maka  Allah  mematikamya. _Dan  diceritakan  kepada  kalni  dia
mati   pada   waktu   Dhuha  dan   dihidupkan   sebelum   matahari0,,

t,:Br:::paomkas;t;;amhas„eyr:t:::a„h?I:'g:oa,k:I:::zb?:,It,::ae.n;£E!

''Sefoo-rz.'', ketika di-a melihat matahari, ia berkata lagi:  i}{ i/ai{{ 3i
"Berapahah   lamanya  Jcamu  tinggal   di   sini?".   Ia   froenjowab:
"Atau setengah hart" 1093

Penakwilan     firman-Nya:      i€=£;.i a.,!;£'jd.,\:f6Ljriff
(Lihatlah   kepada  makanan   dan   minumanmu  yang  belum   lagi
berubah)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  firman-Nya:   a,\:£' 6£jJ:;`6
•1:3=..i 4;>(S')  "Lihatlah  kepada  makanan  dan _ minumqn.n:u  y.ang

be/wJ#    /czgz.    berwbcz„'   beberapa   tahun   yang   datang   tidak   dapat
merubahnya.     Sebagian    ahli    menyebutkan    makanarmya    adalah

'°9'  Kalimat  antara dua kunng hilang  dari  manuskrip,  dan kami mendapatkamya

dari naskah yang lain.
1°92  |bnu Abi Hatim dalam ra/sJ.r (2/502).
]°93  Abu  Ja'far  An-Nuhas  dalam  Ma'cz#I.  ,4/  gwr'a#   (1/277),AI  Baidhawi  dalam

ra/sz.r  (1/561)  dan An-Nasafi  dalam  rcz/sl.r  (1/127)  AI Alusi  dalam Ma'¢#I. AJ
Qur'an(312:2.).
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sekeranjang  buah  tin,  anggur  dan  minumannya  adalah  satu  kantung
air. Sebagian lagi berpendapat:  "Makanannya adalah sekeranjang buah
tin dan minumannya perasan dari buah anggur".

Sebagian   ahli   yang   lain  berpendapat:   "Makanannya  adalah
sekeranjang buah tin  dan minumannya  satu  kendi  atau  satu kantung
ku|it[°94  arak.  Kami  telah  sebutkan  pendapat  sebagian  ahli  tentang
masalah  itu  dan  akan  kami  sebutkan  berkaitan  dengan  masalah  itu

pada waktu yang akan datang, i.#s)/cz 4//czfo".

Adapun   firman-Nya:    i€=£3-i    pada   kalimat   ini   ada   dua
bacaant°95:   Pertama,   tr-+. I   membuang  huruf  ¢¢  pada  waktu
membaca  sambung dan membiarkannya ketika berhenti.  Orang yang
membaca  seperti  itu  menjadikan  huruf Acz  pada  kata  A:~=J.  sebagai
huruf tambahan dan sisipan, seperti firman-Nya:  ;+£Sl i2jl€j "A4¢4¢
i.k#/I./¢fo pe/z{#/.ctfr "ere4tz (Qs.  AI An'aam [6]:  90) dan menjadikan¢'j./
mczdj.nya:  \;;ul- i=+mJ-, dan alasan pendapat itu adalah bahwa kata ai--J`
bentuk jamaknya adalah®`ji-   maka benar / 'z./ mczdfez.nya sewazcz#
dengan  Lli£J-.  Dan  orang  yang  bexpendapat  kata  i;~J`   bentuk
jamaknya  adalah  a:i-  juga boleh  sekalipun jarang  kata  C==-.J~
sewczz¢#  dengan CJii-J, huruf Hw#nya diganti dengan huruf )/cz karena
ada beberapa huruf #"# seperti perkataan mereka: Kata I:+faJ-  asalnya

Jij\. Sekelompok orang mengatakan ia dianbil dari firman-Nya:  ;t£JLIL
SS:1   ``Dari lumpur hitam yang diberi bentuk." (Qs. A;i ELjr E15|.. 26)
yang berubah.  Kalau  seperti  itu maka dia termasuk kata yang huruf
#w#nya diganti dengan }/a]°96,  dan itu merupakan gz.ra `a/ kebanyakan

'°94  ijJj`: Bejana dari kulit untuk tempat minum. Lihat Ibnu Manzhur dalam fz.i:o#

AI Arab (31\847).
t°95  Imam  Hainzah  membaca  dengan  membuang  huruf  foa  pada  waktu  wasfe¢J

karena  ia adalah huruf mati,  dan Imam tujuh lainnya tetap membaca huruf focz
pada waktu wasAa/ dan waqa/  Lihat, Abi Hayyan, A/ BaAr .4/ MWA[.jA  (2/635)
da.n At-Taysirf i AI Qira `at As-Sab' (ha,1. 70).

`°96  Lihat AI  Farra`,  Ma'a#!. A/  g#r`a#  (1/172)  dan lbnu Manzhur,  Lz.sa#  ,4/ Arczb

kata (tr).

L---
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penduduk   Kufah.   Bacaan  kedua,   tidak  membuang  huruf  fecz  pada
waktu membaca sambung dan berhenti,  orang yang membaca seperti
itu menjadikan huruf Acz pada ayat:  °i£L=j.' sebagai  /cz77! fi'z./ dan dibaca

/.czzm  (sttkw")  karena  ada  huruf  + ,  menjadikan  bentuk /'z./  mczdz.nya
i=nd=J-  dan¢'z./ mwdfecr!.'nya \{=--dLL-i, dan  bentuk fczsfegz.I.r kata
iL\  adalah  adei-,  perkataannya: :=rd=--j tjfju.Lf; €:rt€i-ti

a;-i=uli\3!:rAJj£: Maknannya Apabila aku tinggal menetap selama
setahun,  ini merupakan qz.rcz `aJ kebanyakan orang-orang Madinah dan
Hijaz.

Abu  Ja'far berkata:  "gz.rcz `czf yang tepat menurut  saya, pada
masalah  ayat  itu,  tidak  membuang  huruf Acz  pada  waktu  membaca
sambung  dan  berhenti,  karena  itu  sudah  kuat  tertulis  dalam  mws¢cz/
kaum  muslim  dan tidak membuangnya merupakan jalan terbaik dari
dua pendapat tadi".

Makna firman-Nya:  ii=£€ -I beberapa masa tahun yang datang
tidak   merusak   dan   merubahnya,   berdasarkan   bahasa   orang   yang
mengatakan: A-i fLi£ I+i  maknanya: "Apabila saya tinggal
menetap selama setahun, sebagaimana seorang penyair berkata: '°97

\.q^  a;\*O, :;;i\ g3 L:,f :gj`j    #;dyj £\ap oL+'3
"Bukank;renapoh;nku;mayangberbuah;etahun¢sehali'(sanha)dan

buhan karena pohon kurma yang tinggi tapi lemah batangnya

(rujabiyyah) ahan tetapi karena musibah paceklik tahunan" .

Huruf Acz pada kata ul`  asli bukan tambahan, itu merupckan
bahasa Arab /wsAcz7!, dan tidak boleh membuang satu huruf pun dari Al

]°97  Seorang penyair bemama: Suwaid bin Shamit AI Anshari.
'°98  Bait  syair  ini  terdapat  dalang Ma'aHI. ,4/  gwr`cz#,  karya AI  Farra`  (1/173),  Ibnu

Manzhur, £z.so# A/ i4rcrb (ljf), (cjJ) dan bait syair ini termasuk lirik sajak yang

berkenaan  dengan  seseorang  yang  berhutang  kemudian  diminta  melunasinya.
Lihat Ibnu Hajar, A/ JSAabGri, tentang biografinya. a±j`:  adalah pohon kurma

yang karena ketinggiannya menjadi lemah maka dibuatkan bangunan untuknya,
E'j£`: Tahun-tahun paceklik.
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Qur`an, baik pada wcktu membaca berhenti (wczgcz» atau bersambung
(wczsAczD;  karena menetapkannya (tidak membuang) merupakan jalan
yang dikenal dalam bahasa Arab.

Kalau seseorang beralasan bahwa dalam AI Qur`an ada huruf-
huruf   tambahan    untuk    maksud    wagcz/    dan    cara    asal    ketika
meinbacanya  membuang  huruf-huruf  tambahan  itu,  seperti  firman-
Nya:

[6]:

•b}::1f\ []p'3`if  " maka ikutilah.pptunjuk mereha" (Qs. A;i An:eran

90)   dan   firir\an-INya..   .:€±{i.'.\| ±±± "Wahai   alanghah   baiknya
kiranya tidak diberikan kepadaha kitabku (ini)" (Qs. A;i Haququh |69|..
25) pada ayat-ayat itu terdapat huruf-huruf tambahan yang disepakati
dan ditempelkan huruf tanbahan untuk maksud w¢qo/  Kalau masih
ada  kemungkinan  termasuk  huruf asli  bukan  tambahan  maka  tidak
boleh, dan sudah tertulis dalam AI Qur`an, merubahnya menjadi huruf
tambahan  dan  sisipan.  Karena  itu,  apabila  terdapat  huruf tambahan

yang sudah disepakati, orang-orang Arab tetap membaca dengan huruf
tambahan  itu  pada  walktu  wczsfocz/,  mereka  mengucapkamya  seperti
suara  ucapan  pada  waktu  w¢qa/!/,  maka  pada  waktu  wczsA¢/  tetap
membacanya dan begitu juga pada waktu waqcz/

Begitulah  dalil  kechaAz.*an  bacaan  orang  yang  beapendapat
membaca huruf fecz  pada kata )/czfc!scz#7.cz¢  baik waktu  wczsfacz/ ataupun

w¢gc/ Namun, jika kondisinya seperti itu maka pada firman-Nya  f
;{=£:: ''Be/z" /czgz. be7"bafe " ada hukum yang berbeda karena huruf Acz

pada kata itu bukan huruf tambahan yang disepckati.

Dalil  yang  menunjukkkan  kebenaran  pendapat  kami,  bahwa
huruf   focz   pada   katai£=€;   termasuk   bchasa   Arab  /wsfoczfo   adalah

perkataan orang: tqui J3 dan ajlJ`, seperti riwayat berikut:
5896. Diceritakan kepadaku tentang hal itu dari AI Qasim bin Salan,

ia berkata:  Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari Abi AI
Jarrah,  dari  Sulaiman  bin  Umair,  ia  berkata:  Hani  pembantu
Usman menceritakan kepadaku: Dia berkata: Aku adalch utusan
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di   antara  Usman   dan   Zaid  bin   Tsabit,   maka  Zaid   berkata:

:aenn?:;aanb]a#Tt::t::fr:nrmh:n=¥%:p¥~nja::]aoE9~~l?Usman
5897.    Diceritakan    kepadaku    dari    AI    Qasim,    Muhammad    bin

Muhammad   AI   Aththar  menceritakan   kepada  kami   dari   AI

Qasim,  Ahmad dan AI Aththar semuanya menceritakan kepada
kami   dari   AI   Qasim,   ia  berkata:   Ibnu   Mahdi   menceritakan
kepada  kami   dari   Ibnu   AI   Mubarak,   ia  berkata:   Abu   Wail
seorang syaikh dari Yaman menceritakan kepadaku dari Hani AI
Barbari,  ia  berkata:  Saya  berada  bersama  Usman  dan  mereka
sedang  membandingkan  beberapa  mushaf,  maka  dia  mengutus
saya  kepada  Ubay  bin  Ka'b  membawa  tulang  bahu  kambing

yang di dalamnya terdapat tulisan cr=+~ I, J.j\<j\ Jap`@ dan
jljLU J+~J+-i.  Ia berkata:  Maka dia minta tinta, menghapus  satu
dari   dua   huruf  /¢m   dan   menulis    ,&1j{£},i.±Y'   'Tz.dczk   oc7a

perubahan   pada   fitrah   Allah"     (Qs.    AI-Ruum   [30|..   3C)),
mengapus   JHAb   dan  menulis   J±*}.tj{S   "Kare#¢   I.rw   berz.
/czJ€ggr%/aft  oJ'cz#g-orcz#g  kczfir  !./w"  (Qs.  Ath-Thaariq  [86]:   17)

serta menulis  i€=£3 -f memasukan huruf foa padanya.I loo

Abu Ja'far berkata:  "Jika asalnya itu dari kata j-+. atau
Jut:+. niscaya Ubay tidak menambahkan huruf focz padanya dan Usman
tidak  memerintahkan  menambahkannya  juga.  Dari  Zaid  bin  Tsabit

juga diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan Ubay bin Karb".

Para penakwil berseliih pendapat tentang penakwilan  fiman-
Nya:   ii=£€ f.  Sebagian  mereka  berpendapat  seperti  pendapat  kami
dalam    masalah    itu    bahwa    maknanya    adalah    tidak    berubah.
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

'°99  As-Suyuthi dalam Ad-Dw„ ,4/ A4aHtswr (2/31).
I loo  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ Ma#tswr (2/30).
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5898.  Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Salamah
bin AI Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dari Muhammad
bin  Ishaq,  dari  orang  yang  tidak  dituduh  dusta  //¢cz };w/f¢foczmJ,
dari   Wahab  bin   Munabbih:
artinya: "Tidak berubah".I '°]

•ife..i   "Belum  lagi  berubah"

5899.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah tentang firman-Nya:  ;±==; I  ''Be/win
/agz.berwbafo''artinya:"Tidakberubah".]'°2

5900.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  Ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,   dari   Qatadah,   seperti  riwayat
Sebelumnya.]103

5901.   Musa  bin  Harun  menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada   kami,   dari   As-Suddi:    ;£=£±-i a,#ja+,¢J£+I:;`6
"Lihatlah  kepada  makanan  dan  minumanmu  yang  belum  lagi

berwbczA''  ia  berkata:   Lihatlah  makanan  kamu  buah  tin   dan
anggur, serta minuman kamu dari perasan buah,  ii=€j .f  ''Be/win
/czgz.  berwbafo"  ia  berkata:  "Buah  tin  dan  anggur  tidak  berubah
menjadi  kecut,  dan  perasan  buah  tidak  berubah  menjadi  arak,
keduanya tetap manis sebagaimana adanya.  Hal itu teljadi pada
seseorang   yang   datang   melewati   negeri   Syani   menunggang
keledainya,  dia membawa minuman hasil perasan buah,  anggur
dan  tin,  kemudian  Allah  mematikan  dia  dan  keledainya,  dan
berlalu atas keduanya masa seratus tahun".1 t°4

I t°`  Ibnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/503).
1102   Ibid.

I '°3  Abdurrazzaq dalm ro/sl.r (1/367), dan Ibnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/503).
I '°4  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/504).B----
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5902.  Diceritakan  kepadaku  dari  AI  Husain  bin  AI  Falj,  ia berkata:
Aku   mendengar  Abu  Mu'adz,  berkata:   Ubaid  bin   Sulaiman
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, tentang firman-Nya:  -f a,i;£j a,\£l;' 6£jJ:;`6
•:f=ii. "Lihatlah kepada mahanan dan minumanmu yang belun

/czgz.  Z7e7'wb¢fe"  ia  berkata:   "Tidak  berubah,  dan  sungguh  telah

melewatinya masa seratus tahun" 1105

5903.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
memberitahukan    kepada    kami,    ia    berkata:     Abu    Zuhair
menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, seperti riwayat sebelumnya. 1 106

5904.  AI  Mutsanna  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:     Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Muawiyah menceritakan
kepada kami,  dari  Ali  dari  mnu Abbas  tentang  firman-Nya:   -i
if=£j  ''Be/win /agz. 6er%bafr '' artinya:  "Tidak berubah".1 `°7

5905.   Sufyan   menceritakan   kepada   kami,   bapakku   menceritakan
kepada kami, dari An-Nadhr, dari Hcrimah:  ii=£; f  "Be/%m /ogJ.
ZJe"b¢¢ '' artinya:  "Tidak berubah". 1 108

5906.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ibnu Zaid berkata:  f
;€=£j    ''Be/win  /ogz.  berwbczfo"  artinya:   "Tidak  berubah  selama
seratus tahun" 1109

5907.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bakar  bin  Mudhir
memberitahukan   kepadaku,   dia   berkata:   mereka   mengklaim

I '°5  Ibnu Asakir dalam rcz/Isz.r (40/322) dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas.
1106    Ibid.

t'°7  As-Suyuthi  dalam Ad-Dc" A/ Ma#tswr  (2/30),  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  rcz/s!.r

(2/503) dan Ibnu Jauzi dalam Zczd ,4/ Masz.r ( 1/311 ).I '°8  Ibnu Abi Hatim dalan ra/sz.r (2/503) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.
I '°9  Lihat Mawardi dalam ,4#-IV#*af w¢ j4/ Uyw#, (1/332).

i
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bahwa  terdapat  dalam  sebagian  kitab  bahwa  Irmiya  berada  di
Iliya ketika raja Bukhtanashar menghancurkannya, dari sana dia

pergi   menuju   Mesir   dan   tinggal   di   sana,   kemudian   Allah
wahyukan   kepadanya  agar  keluar  dari   Mesir  menuju  Baitul
Maqdis. Ketika dia sampai di sana Baitul Maqdis dalam keadaan
hancur,  dia  memandanginya  dan  berkata:  dr¢,i;'jE 'dfjjji €jS. 6i
::;i.€±2le'-£ho,'ifl'Ejjk  "Bagaimana  Allah  menghidupkan  kerribali
negeri   ini  setelah  roboh"   Maha  Allah  mematihan  orang  itu
seratus  tahun,  kemudian  menghidupkannya  kembali"  thoart:iba.
keledai  miliknya hidup,  berdiri  di  atas tempatnya, makanannya
sekeranjang  buah  anggur  dan  tin  tidck  berubah  keadaannya.
Yunus   berkata:    Salim   AI   Khawash   berkata   kepada   kami:
"Makanan  dan  minumannya  sekeranjang  buah  anggur  dan  tin,

dansekantungkulitperasanbuah".]]]°

Sebagian   yang   lain   bexpendapat:    "Maknanya   adalah   Tidak
menj adi busuk" , berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

5908.  Muhanimad bin Amr menceritakan kapadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa, dari Ibnu
Abi  Najih,  dari Mujahid,  tentang  firman-Nya:  i;i==; f   ''Be/win
/ogz.beJ~wb¢fo''tidakmembusuk.]]][

5909.    AI    Mutsanna    menceritckan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami    dari  Ibu  Abi  Najih  dari  Mujahid
Sepertiriwayatsebe|umnya.1112

5910.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Hasan
menceritakan   kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  dari  Ibnu  Juraij  berkata:   Mujahid  berkata  tentang

I I ]°  Lihat Ibnu Abi Hatim dalam ro/sz.r (2/504).
I I I I   As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ MOHJswr (2/30).
11'2   Ibid.

L----------------------
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firman-Nya:     ch,\:I;'6!     'Kepczdcl    "clfrcz#a#mw"    ia    berkata:
sekeranjang  buah  tin,   a,!;£j   ''Do#  m!.#%"cI#m%"  satu  kendi
arak,  #
membusuk". i-f 3    ''Be'"in    /"8Z.    berwbfl"   ia   berkata:    "Tidak

5911.  Diceritakan kepadaku  dari  Ammar,  ia berkata:  mnu  Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang
firman-Nya:   i€=£j f   "Be/w7%  Jogz.  6er%6afr"  ia  berkata:  "Tidak

1114membusuk"

Abu Ja'far berkata: "Saya mengira bahwa Mujahid, Ar-Rabi'
dan   orang   lain   yang   sependapat   dengan   mereka   berdua,   mereka
berpendapat   bahwa   firman-Nya:    i€=£f -i     ''Be/w"   /ogz.   6erw6clfo"
berasal dari firman Allah rcz 'a/cl:  ,.;=L:;t£JL    "D¢rz. /wmp%r foI.fo7% yo#g
c7..ber!.   6e#Jwk"   (Qs.   AI   Hijr   [15]:   26)   dengan   makna   angin   yang

merubah menjadi busuk, berasal dari perkataan seseorang: ®iJ-. Telah
kami jelaskan pada bagian lalu bahwa permasalahannya tidak  seperti
itu".

Kalau  ada  yang  menyangka  bahwasanya  berasal   dari  kata

Julq` dari perkataan orang:  LJi jr.L. SuuJA ®Ji, sebagaimana firman
A;unTa'ala..g=i.fe5Sfii,'5F}T:i,"Didalamny?ad_a_srngai-sTn.g.a_i`d?r_i`
czz.r ycz#g  f}.czda  Z)erwbafo  rc}sc}  dcl#  6cz%#);a, "  (Qs.  Muhammad  [47]:  15)

kalau benar asalnya seperti itu maka redaksi ayatnya adalah: J! jfuu

j+L. I jJ+\/i)j tJA\*b bukan menggunakan kata 4L®..
Jika   seseorang  berkata:tt'5   "Sesungguhnya  benar  ia  berasal

dari   kata   L+L~   namun  huruf  ¢flmz¢fonya   dibuang,   Jawablah:
sesungguhnya   jika   huruf   foczmzczfonya   dibuang   maka   tidak   boleh
memberikan harakat  fczs)/dz.d pada huruf ###,  karena huruf #w7t  tidak
berharakat fczs);dz.c7 sedangkan pada kata 4LJ.~ berharakat /czs)/dz.I.d, jika

1113    Ibid.

``[4  Kalimat antara dua kurung hilang dari manuskrip  dan kami mendapatkan dari

naskah tulisan tangan yang lain.
1„5   Ibid.

-----------  I
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kata ®Jfb.  huruf fo¢mz¢fonya dibuang niscaya menjadi  kata cr=+.
dengan  huruf #w#  tanpa  harakat  fczs);d!.d juga  tanpa  huruf  #cz  yang
bersambung  padanya,  hal  itu  menjadi  sangat jelas  bahwasanya  kata
dLJ.. bukan berasal dari kata "J.q`".

Penakwi]an   firman   Allah   T¢'¢/a:    L£¥\±J!jJ£{j    /D¢»
lihatlah kepada keledai kamu [yang telah menjadi tulang belulang])

Abu   Ja'far   berkata:   "Para   penakwil   berselisih   pendapat
tentang penakwilan firman-Nya:   ji2\£ 6,L;J£{j  ''D¢#  /z.foczf/aA frepfld¢
keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang)" . SedaLg:lain mereha
berpendapat:      Maknanya      adalah:      Lihatlah      bagaimana      Aku
menghidupkan keledai  kanrm  dan bagaimana  Aku  menyusun  tulang-
tulangnya dan membalutnya dengan daging".

Kemudian     para    penakwil     berselisih     pendapat     tentang

penakwilan ini, sebagian mereka bexpendapat: Allah rcz 'cz/cz berfirman
dengan ayat itu setelah menghidupkan makhluk yang sama, kemudian
Dia  berkehendak  men8hidupkan  keledainya  sebagai  pemberitahuan
Allah   rcz'¢/a  bagaimana  Dia  mampu  menghidupkan  kembali   satu
negeri  yang  dia  lihat  telah  roboh  temboknya menutupi  atapnya,  dia
berkirfa..   b\4iS'i=.'if\.,±S.L±€ZSI     "Bagaimana    Allah    menghidupkan

dr

kemb¢/I.   #egerz.   I.#j   sere/czfo   roboA"   sebagai   pengingkaran   kepada
kemampuan     Allah     menghidupkan     kembali     negeri     tersebut.
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5912.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salalnah
menceritckan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  orang  yang
tidak   dituduh   dusta   dalam   periwayatan   /7czcz  )/w#cz%czm/,   dari

¥saehoarbanb::Mk::aubdbLL±Lab::I:na;::.A];a;:£;:f8:#i:#:=
"Berapahah  lamanya  kanu  tinggal  di  sini?".   Ia  menjc[wab..
"Saya  telah  tinggal  di  sini  sehari  atau  setengah  hari"   sa:rmpali
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ayah   \=1(i}3:ic4    "Kemudian   Kami   menutupnya   k_embal:
deHgcz#  drgj.#g" ia berkata:  Orang tersebut memandang ke arah
keledai    miliknya,    sebagian    tulangnya    saling    menyambung
dengan  lainnya dengan  pembuluh  darah  dan urat-urat, pada hal
sebelumnya  mati  bersama  dia.  Kemudian  daging  membungkus
tulang-tulang tersebut hingga dia dapat lurus, 1alu ruh masuk ke
dalamnya,  dan  dia  dapat  berdiri  tegak  serta bersuara.  Dia juga
memandang   ke   arah   perasan   buah   dan   buah   tin   miliknya,
kondisinya    seperti    ketika    dia    letakkan    dahulu    tidak    ada

perubahan.  Maka  ketika  sudah  sangat jelas  tentang  kekuasaan
Allah,   dia  berkata:    £j;£j±S'j@{£i   "Sc})/a  yak!.n   6czfowa
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" ."\6

5913.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi:    Kemudian    Allah   menghidupkan   kembali   Uzair,
bertanya  kepadanya:   Berapa  lama  kamu  tinggal  di  sini?  Dia
menjawab:  Aku  tinggal  di  sini  satu  hari  atau  setengahnya.  Dia
berkata:  Sebenamya kanu tinggal di  sini  seratus tahun,  1ihatlah
makanan   dan   minumanmu   tidak   berubah,   1ihatlah   kepada
keledaimu telah binasa dan rapuh tulang-tulangnya, dan lihatlah
tulang-tulangnya   bagaimana    Kami    susun    kemudian    Kami
membalutnya dengan daging.  Maka Allah hembuskan angin,  ia
datang  membawa  tulang-tulang  keledai  dari  setiap  dataran  dan

gunung,  yang  dibawa  oleh  burung-burung  dan  binatang  buas,
maka terkumpul tulang-tulang,  sebagiannya menyusun sebagian

yang  lain  dan  Uzair  memperhatikannya,  maka jadilah  keledai
tersusun dari tulang-tulang tidak mempunyai daging dan darah.

[]'6  Potongan  otscrr  yang  panjang  ini  tidak  kami  temukan  kecuali  pada   r¢rz.kfa

71fo¢Z)ar!.  ( 1/321,324),  dan telah  disebutkan  lafazhnya pada penakwilan  firman-
r\Tya: giv i{?S J£  \utj} dan ia termasuk cerita Israiliyat (lihat Sa/ar /rmz.};fl j4/
Ishah2orty.---------(
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Kemudian Allah membalut tulang-tulang itu dengan daging dan
darah, maka berdirilah keledai yang terdiri dari daging dan darah
tanpa   ruh,   kemudian   datang   malaikat   berialan   hingga   dia
memegang   batang   hidung   keledai   dan   meniupkan   ruh   ke
dalamnya mcka keledai itu bersuara, kemudian Uzair berkata:   €i
'3.±S ;6.S±S£':§!_ :'Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas

segala sesuatu" 1117

Abu   Ja'far   berkata:   "Penakwilan   pendapat   orang   yang
mengatakan:  Dan  lihatlah  bagaimana  Kami  menghidupkan  keledai
kamu dan bagaimana Kami  susun tulang-tulangnya serta Kani balut
dengan   daging,    agar   Kami    menjadikarmya   sebagai    tanda-tanda
kekuasaan  Kami  kepada  manusia.  Maka  firman-Nya:   j}3\= d!jktj
"Dan   lihatlah   kepada   keledai   kamu   (yang   telah  menjadi   tulang

be/"/¢#gJ " tidak perlu pendapat karena telah cukup dengan petunjuk
zhahir  ayat,  dan jadi huruf a/I/ dan /czm  pada  firman-Nya: J!;I:3ij

)1aji\ "Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu" scha.giv gzTndi
huruf   A¢   yang   diinginkan   dalam   maknanya;   karena   maknanya:
Lihatlah   kepada  tulang-tulangnya:   Yang   dimaksud   adalah  tulang-
tulang keledai".

Sebagian  di  antara  ahli  yang  lain  bexpendapat:  "Sebenamya
Allah  rcz 'cz/cz berfirman akan hal itu setelah   ditiupkan ruh pada kedua
matanya.   Mereka   mengatakan:   Mata   merupakan   anggota   badan

pertama  yang  Allah  tiupkan  ruh  padanya  dan  hal  itu  setelali  Allah
menghidupkan  makhluk  yang  sama  sebelum  menghidupkan  keledai
miliknya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5914.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan
kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih,  dari  Mujahid,  ia  berkata:
"Laki-laki  dari Bani Israil  ini ditiupkan ruh pada dua matanya,

I I t7  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr ,4/ Ma#ts#r (2/26,27).I---
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maka dia melihat semua makhluk ketika dia dihidupkan kembali
oleh  Allah,  dan juga melihat ketika keledainya Allah hidupkan
kemba|iw.Ill8

5915.     AI    Mutsanna    menceritakan    kepadaku,     Abu    Hudzaifah
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Syibil   menceritakan
kepada kami  dari  Ibnu Abi Najih dari  Mujahid,  seperti  riwayat
Sebelumnya"19.

5916.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Dimulai  dengan  kedua
matanya  ditiupkan ruh,  tulang-tulangnya disusun,  menyambung
sebagian dengan sebagian lainnya, urat-urat dan pembuluh darah
membalutnya  kemudian  daging.  Kemudian  dia  memandang  ke
arah keledainya,  ketika itu keledainya sungguh rapuh dan putih
tulang-tulangnya  di  tempat  di  nana  dia  diikat,' Tiba-tiba  ada
suara       memanggil:       Wahai       tulang-tulang      berkumpulah
sesungguhnya  Allah  akan  menurunkan  ruh  atas  kamu!  Maka
setiap     tulang     berusaha     mendekati     temannya     sehingga
bersambung  tulang-tulang  itu,  kemudian  urat-urat,  pembuluh
darah,  daging,  kulit,  bulu,  dan  dahulu  keledainya  masih  muda
maka  Allah  hidupkan kembali  dalam  keadaan  tua dan keriput,
tidak   tersisa   darinya   kecuali   kulit   dari   lamanya  masa,   dan
makanannya sekeranj ang buah anggur dan minumannya sekendi
arak.   Ibnu  Juraij  dari  Mujahid  berkata:   "Ditiupkan  ruh  pada
kedua matanya,  kemudian dia melihat dengan keduanya semua
makhluk  yang  telah  dibangkitkan  Allah  dan  dia juga  melihat
keledainya  ketika   akan   dihidupkan   kembali   oleh   Allah".t'2°

'`'8  Ibnu  Abi  Hatim  dalm  ra/sz.r  (2/504).  Kami  tidak  temukan  dalam penafsiran

Mujahid, dan yang kami dapatkan yaitu perkataannya: Dia adalah seorang Nabi
bemama Imriya

1119    Ibid.

I ]2°  Kami tidak menemukan atsar ini dalam refereusi kami.--i
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Sebagian  ahli  yang  lain  berpendapat:  "Sebenamya  Allah  telah
menjadikan  ruh  pada  kepala,  mata,  dan  tubuhnya  yang  dahulu
dalam keadaan mati, maka dia melihat keledai seperti bentuknya
dahulu  pada  wcktu  diikat,  makanan  dan  minumannya  seperti
bentuknya    dahulu    pada    waktu    diletakkan    di    tempatnya,
kemudian Allah berfiman kepadanya:  "Lihatlah kepada tulang-
tulang   dirimu   bagaimana   Kami   menyusunnya".   Berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

5917.  Muhammad  bin  Sahal  bin  Askar  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:  Isma'il  bin  Abdulkarim  menceritakan kepada  kami,  ia
berkata:   Abdushshamad   bin   Ma'qil   menceritakan   kepadaku,
bahwasanya   dia   mendengar   Wahab   bin   Munabbih   berkata:
"Allah  rcz'cz/a  mengembalikan ruh kehidupan pada mata Irmiya

dan merupakan anggota tubuhnya yang paling akhir mati, maka
dia  melihat  makanan  dan  minumannya  tidak  berubah,  melihat
keledainya  dalam  keadaan  dian  seperti  keadaan waktu  dahulu
diikatnya,   tidak   makan   dan   tidck   minum,   dia   melihat   tali
belenggu di leher keledai tidak berubah menjadi baru".I ]2]

5918.    Diceritakan   kepadaku   dari   AI   Husain,    ia   berkata:    Aku
mendengar    Abu    Mu'adz    berkata:     Ubaid    bin     Sulaiman
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Aku  mendengar  Adh-
Dhahhak   berkata,   tentang   firman-Nya:    ,';= #?6£.l.,'fit'i3Ct
"Maka  Allah  mematikan  orang  itu  seratus  tahun,  kemudian

me#gfez.chpfacz#H};cz    kembcz/I."    dia    melihat    keledainya    dalam

keadaan   diam   selama   seratus   tahun   dan   makanannya   tidak
berubah  meski  telah  melewati  masa  seratus  tahun,   J!;I:;{jCT±31\£j3:ic#\1:i;}i:if±,,)|aji"Danlihatlahkepadatulang

belulang  keledai  itu,  bagaimana  hami  menyusunnya  kembali,
kemudian  Kami  menutupnya  kembali  dengan  daging"   mzrha

t '2t  Kami tidak menemukan czlsar ini dalam refereusi kami.)---
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anggota tubuh pertama yang dihidupkan Allah adalah kepalanya,
sehinggadiamelihatseluruhmakhluk-Nyadiciptakan.']22

5919.    AI    Mutsama   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami,   ia  berkata:   Dari   Juwaibir,  dari  Adh-Dhahhak,
tentang     firman-Nya:      if=#?6'i3'L,'ai'ist:is       ''Maka     zl/JclA
mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya
kcmbcz/I."  maka  dia  melihat  keledainya  dalam  keadaan  berdiri,
melihat  makanan  dan minumannya tidak berubah,  dan  anggota
tubuh pertama yang Allah ciptakan adalah kepalanya,  dia dapat
melihat  segala  sesuatu  bersambungan  satu  sana  lain.  Ketika

I:1aahswbaagA%;,iaahbaefkugralsaa:kafs,.efa¥ef:aSt'`#,'#"Sayayakln

5920.  Bisyr bin Mu'adz menceritckan kepada kani, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami,  dari  Qatadah,  ia  berkata:  Diriwayatkan  kepada
kami bahwa anggota tubuh pertama yang Allah ciptakan adalah
kepala,    1alu   kedua   mata,    kemudian   dikatckan   kepadanya:
Lihatlah!    Maka   dia   dapat   melihat   tulang-tulangnya   saling
menyambung   satu   bagian   dengan   lainnya,   dan   semua   itu
#czbz.cz//czfe (Uzair) 1ihat dengan kedua matanya, maka dia berkata:
'£a±s's±g¥s£;%;:I.i#4r'SayayaktnbahwaAllahMahaKuasa

5921.  Diceritakan kepadaku  dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far
mencentakankepadaj:='i,E,:a-¥;y.i,=T¢%bi;:e|nE.g
firman-Nya:

''22  Selain Thabari kami  tidak menemukan riwayat ini,  dan jelas bahwa ia  sendiri

yang meriwayatkannya,  Ibnu Athiyah dalam AJ MWAarrl.r A/  Wra/.I.z (1/350) dari
Adh-Dhahhak riwayat yang sama.

1123   Ibid.

I '24  Kami tidak menemukarmya dalam referensi kami.

---------------     i



Surch AI Baqarch

"Lihatlah  kepada  makanan  dan  minumanmu  yang  belum  lagi

berubah;  dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi
fw/cz#g      be/zt/cz#gJ"      keledainya      itu      sebagaimana      dahulu
keadaannya,          d{± ,,llj.i J; jJ£3{j :+:1,lfri, `i±.\: €6=i£!j
\i:J;>i  "Kami  akan  menjadikan  kamu  tanda  kekuasaan  Kami
bagi manusia;  dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu,
bagaimana    kami    menyusunnya    kembali".    AIRa;tot   berkata;.
"Diceritakan     kepada     kami     bahwasanya    ~W¢//cIAw     cz'/am-

bahwasanya anggota tubuh pertama yang Allah ciptakan adalah
kedua matanya, kemudian dikatakan: Lihatlah! Maka dia melihat
tulang-tulang  saling  menyambung  satu  bagian  dengan  lainnya
dan hal  itu  dia  lihat  dengan kedua matanya.  Maka dia berkata:
'£aSs'.s±g¥sg;i;£!,.'\#s^"SayayaktnbahwaAllahMahaKuasa

5922.    Yunus   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan     kepada     kami,     ia     berkata:     Ibnu     Zaid

::¥ed=}tiu{:¥j±P.:d2,kj£=]#;ia£,:en,:I:fe8o,:]¢Ta;e-pN„yda;
makanan   dan   minumanmu   yang   belum   lagi   berobah;   dan
lihatlah   kepada   keledai   kamu   (yang   telah   menjadi   tulang
be/w/cz7tgJ  dalam  keadaan  diam  sejak  seratus  tahun   <l£=££!j

)1aji\ 3\>;if\3b_,lfh,'-i±;.rf.   "Kami   akan   menjadikan   kamu
tanda   kekuasaan   Kami   bagi   manusia;   dan   lihatlah   kepada
/w/cz7tg  be/w/aHg  ke/edcz!.  I.fw"  dia  berkata:  Dan  Lihatlah  tulang-

tulang  kamu  bagaimana  Kami  menghidupkannya,  ketika kamu
bertanya  kepada  Kami,  bagaimana  Kami  dapat_menghidupkan
bumi   ini   setelah   mematikannya.   Dia  berkata:   "Maka   Allah
menjadikan   ruh   pada   penglihatan   dan   lisannya",   kemudian

`  berkata:   "Panggilah  dengan  lisan  kamu  sekarang  yang  telah

Allah    jadikan     ruh     di     dalamnya     dan     lihatlch     dengan

I ]25  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/504) sampai perkataan: j. .Jj£
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penglihatanmu!"    ia   berkata:    "Maka   dia   melihat   ke    arah
tengkorak",  dia  berkata:  "Kemudian  ada  suara  yang  menyeru:
Hendalmya  setiap  tulang  bergabung  dengan  pasangannya",  dia
berkata:   "Maka  setiap  tulang  datang  mendekati  pasangannya
sehingga  bersambung  dan  dia  melihat  akan  hal  itu.  Bahkan

patahan   tulang   mendatangi   tempat   patahnya   sehingga   dia.
menempel   dan  membentuk  tengkorak  dan  dia  juga  melihat
kejadian  itu.  Ketika  telah  tersambung,  urat-urat  dan pembuluh
darali   menutupnya   lalu   membalutnya   dengan   daging   dan
mengalirkan darah dan meniupkan ruh padanya, kemudian Allah
berfirman:        \£1fc6=j t:jce#tf|i:i3 `i£±,,lji3tJ!j±3{j
:S<j;3   "Dan   lihatlah  kepada  tulang  belulang  keledai  itu,
bagaimana    kami    menyusunnya    kembali,    kemudian    Kami
merurtupnya kembali dengan daging". Maha tathala telah iryata
kepadanya  q]agaimana  Allah  menghiduphan ypng telaf a. mf lt,i).".
ketika jelas semua itu, dia berkata:  3±j;SjfpJ£ 'fi{ €i if:i j6
"Diapun berkata:  "Saya yakin  bahwa  Allah  Maha  Kuasa  atas

segr/a  seswofw"  dia  berkata:  Kemudian  Allah  memerintahkan
dan menyeru kepada tulang-tulang yang ada dalam firman-Nya:
\4is '5=.'if) ;:rfe .L±€ZSI  "Bagaimana Allah menghidrpkan kempali
7iegerz.   I.#z.   sere/czfo   robo¢"   sebagaimana   Dia   menyeru   tulang

belulang   miliknya   sendiri,   kemudian   Allah   menghidupkan
kembali negeri itu sebagaimana menghidupkan dia". 1 126

5923.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Bakar  bin  Mudhar
memberitchukan kepadaku, ia berkata: "Mereka menduga dalan
sebagian   kitab-kitab   bahwasanya   Allah   mematikan   Imiya
selama   seratus   tahun,   kemudian  menghidupkannya  kembali,
ketika itu keledainya hidup  kembali  di  tempatnya".  Ia berkata:
"Allah mengembalikan penglihatan dan menjadikan ruh padanya

I '26  Lihat |bnu Hayyan, j4/ BaAr A/ AfwAI.fA (2/637).

-.----,----.(
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sebelurn  men8hidupkan  kembali  dengan  jarak  wcktu  seratus
tchun,   kemudian   dia   melihat   ke   Baitul   Maqdis   bagaimana
kehidupan   dan   segala  yang   ada   di   sekitamya".   Ia  berkata:
"Mereka  mengatakan  -Wcz//¢few   a'/crm-:   Sesungguhnya  dialah

maksud yang Allah ra'cz/a firmankan:  £'26Sj,€j# i' Gf`gji
"Atou  apahah  (kanu  tidak memperhatihan)  orang-orang yang

melalui  suatu  negeri  yang  (temboknya)  telah  roboh  menutupi
afczp"y¢ " dan ayat seterusnya" 1127

Makna   ayat   berdasarkan   penakwilan   mereka   adalah:   "Dan
lihatlch  keledaimu  agar  Kami  dapat  menunjukkan  kepadamu
tanda kekuasaan Kami.  Lihatlah  tulang belulangmu bagaimana-
Kani  susun  setelah menghancurkarmya.  Kemudian Kami balut
dengan   daging   mcka   Kani   hidupkannya   kembali   dengan
hidupnya   kamu,   mcka   kamu   mengetahui   bagaimana   Allah
menghidupkan   kembali   negeri   itu   dan  penghuninya   setelch
mematikarmya".

Abu    Ja'far    berkata:     "Pendapat    paling    tepat    dalam

penakwilan   ayat   ini   adalch   pendapat   orang   yang   mengatakan:
Sesungguhnya   Allah   ra'cz/a   menghidupkan   kembali   orang   yang
mengataha][n4S3Z 5S'di\ 3>iL.4±'Sl   "Bagaimana   Allah   menghiduphan
4emba/I.  #egerz.  z."z. sere/aA  robofo " dari  kematiarmya,  kemudian Allah
memperlihatkan    kepadanya    perbandingan    kekuasaan-Nya    dapat
meng]iidupkan kembali negeri yang dia lewati dalam keadaan hancur,

yang  dia  ingkari,  sebagai  kesaksian  yang  bisa  dilihat  mata  bagi
dirinya,    makanan   dan    minumannya.    Allah    ra'a/a    menjadikan
kekuasaan-Nya   dapat   men8hidupkan   kembali   diri   orang   itu   dan
keledainya sebagai perbandingan terhadap apa yang dia ingkari terkait
kekuasaan Allah dapat menghidupkan kembali para pen8huni negeri

yang dia lewati. Allah men].adikan apa yang Dia perlihatkan terhadap
makanan dan minumannya itu sebagai pelajaran, dan dijadikan bukti

I t27  Lihat |bnu Athiyah, A/ Mwfearrir i4/ Wr¢jl.z ( I/350).
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bagaimana Allali membangun kembali rumah-rumah dari suatu negeri
dan   kebun-kebunnya   yang   telah   hancur.   Itulah   makna   pendapat
Muj ahid yang telah kami sebutkan sebelumnya".

Kami katakan itu sebagai penakwilan ayat paling tepat; karena
firTr[zm-INya;.  ,,;1±ji\ i)>;if)')  "Dan  lihatlah  kepada  tulang  belulang
ke/ec7czz.  I.fw" bermakna:  Dan  lihatlah tulang belulang yang kamu lihat
dengan    pandanganmu,    bagaimana    Kani    menyusunnya,    Kami
membalutnya  dengan  daging,  dan  dia  mendapati  keledainya  dalam
keadaan rapuh menurut pendapat para penakwil, sebagi perbandingan,

juga mengenai tulang belulang orang yang diseru dengan perintah ini.
Dengan  demikian  tidak  mungkin  menggunakan  makna  firman-Nya:
>,!1aji i;\>}i:i+')  "Dan  lihatlah  kepada  tulang  belulang  keledai  itu"
hanya  perintch  kepada  melihat  tulang  belulang  keledai  saja  bukan
kepada tulang belulang orang yang diperintah melihatnya.  Juga tidak
mungkin  hanya perintch  untuk  melihat  tulang belulang  dirinya  saja
dengan tidak melihat tulang belulang keledai.

Kalau   penakwilannya   seperti    itu,    dan   kerapuhan   tulang
belulang telah teljadi pada dirinya dan keledainya, maka penakwilan

yang  paling  tepat  adalah  bahwa  perintah  melihat  ditujukan  kepada
semua bagian yang didapatinya telali terkena kerapuhan; karena Allah
r¢'cz/cz  menjadikan  semua  itu  sebagian  bukti  bukan  pelajaran  dan
nasehat.

Penakwilan   firman   AIlah   r¢'¢/a:    -~\£B,€±.`:di=££L;
(Kami   akan   menjadikan   kamu   tanda   kekuasaan   Kami   bagi
manusia)

Abu Ja'far berkata:  "Mcksud firman Allah Tcz'cz/a:   €1{=;£}5

-,!3h,'-4.rf.  "Kant akan menjadihan kamu tanda kekuasaan Kami
bczgz.  mcz#wsz.cz"  Kami  matikan  kamu  selama  seratus  tahun  kemudian
kami bangkitkan. Dimasukkannya huruf wazf dan /czm yang ada dalam

-----------------        (
D
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f3Irman-Nyai..   u,\Sh,'-34.rf. €fi=;;}6   "Kami  ahan  menjadikan  kamu
tanda kekuasaan Kami bagi manusia" yerha be:rmckrm  *., k:2iren
masuknyahurufwowpadagJdansaudara-saudaranyamenunjukkan
bchwa  dia  itu  menjadi  syarat  untuk ¢'z./  setelahnya,  dengan  makna:
Kami  akan    menjadikan  kamu  ini  dan  itu  dan  Kani  telah  lakukan
itu.1 128 Seandainya sebelum huruf /¢" saya maksud gJ ?Y tidck ada
huruf watt maka jadi huruf /¢m itu syarat untuk¢'z./ yang sebelumnya,
dan maknanya adalch: Lihatlch keledai kanu agar kani jadikan kalnu
tanda  kebesaran  kami.   Maksud   firman-Nya:   u=i,\£6, `i<.\: <l£=££!L;
"Kami akan menjadikan kanra tanda kekuasaan Kami bagi manusia"

Kami  clan  menjadikan  kamu  sebagai  bukti  atas  orang  yang  tidck
mengetahui  kekuasaan-Ku  dan  ragu-ragu  pada  kebesaran-Ku.  Aku

yang   berkuasa   mematikan   dan   menghidupkan   segala   yang   Aku
kehendaki,    menghancurkan   dan   membangun   kembali,    memberi
nikmat dan menghinckan, membuat susah dan membuat cukup, semua
ada dalam kekuasaan-Ku,  tidak  ada seorang pun memilikinya  selaln
Aku, dan tidck ada yang mampu melakukannya selain Aku".

Sebagian    penakwil    mengatckan:    Menjadi    tanda    kepada
manusia  karena  bahwasanya  dia  datang  kepada  anck  dan  cucunya
setelah  seratus  tahun masih  dalam keadaan muda  sementara mereka
sudah menj adi tua. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5924.    AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Qabishah bin Uqbah
memberitahukan   kepada   kani,   dari    Sufyan   berkata:    Aku
mendengar  AI  A'masy  berkata,  tentang  firman-Nya: <¢=;=\u'
~,)ffi,'-:£;.rf.  "Kami  ahan  mdyadikan  kanu tanda  kekuasaan
Kamz.   bagr.   ma#wsz.a"   ia   berkata:   "Dia   datang   masih   dalam
keadaan muda sedang analmya sudah menjadi tua".I 129

I '28  Lihat kata cui, AI Farra` dalan Ma'a#I. AJ gwr`c[# (1/173).

''29  |bnu  Abi  Hatim  dalam  rcI/Isir  (2/505)  dan  Sufyan  Ats-Tsauri  dalam  ra/sz.r

(hal.72).
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Sebagian   chli   yang   lain   bexpendapat   bchwa   mcksud   ayat
tersebut:    "Bchwasanya   dia   datang   dan   orang-orang   yang
mengenalnya  telch  meninggal,   maka  hal   itu   menjadi   tanda
kekuasaan  Allah  bagi  kaum  yang  dia  datangi".   Berdasarkan
riwayat sebagai berikut:

5925.  Musa  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As  Suda,  ia  berkata:   "Dia  datang  menemui  keluarganya,  dia
mendapati  rumahnya  telch  dijual  dan  dibangun  rumch  baru,
orang yang mengenalnya sudah meninggal",  maka dia berkata:
"Keluarlah  kalian  dari  rumahku!"  Mereka  menjawab:   "Siapa

kamu?"    Dia    menjawab:     "Aku    Uzair".    Mereka    berkata:
"Bukankah Uzair telch meninggal pada nasa ini  dan itu?"  Dia

menjawab:  "Sesungguhnya  Uzair  itu  adalah  cku  ini  orangnya,
dari dahulu kondisiku seperti ini". Ketika mereka mengetaliui hal
itu,merekakeluardanmemberikanrumahitupadanya.1130

Abu   Ja'far   berkata:   "Pendapat   yang   paling   tepat   akan

penakwilan      ayat      ini      adalch:      Bahwasanya      Allah      r¢'a/¢
memberitahukan  bahwa  Dia  menjadikan  seseorang  yang  disebutkan
dalam ayat ini dan bahwa Dia menghidupkannya kembali setelah dia
mati  sebagai  bukti  bagi  orang-orang  yang  mengenalnya,  yaitu  anak
dan kaumnya yang mengetahui kematiannya, dan mereka di mama dia
diutus".

Penakwilan  firman  Allah   r¢'¢/«   `i€Z-.,1|31J|jJ£}{j
\g±;}3 (I)an lihatlah kepeda tulang belulang keledai itu, bagaimana
kami menyusunnya kembali)

Abu   Ja'far   berkata:   "Kami   telch  jelaskan   pada  bagian
sebelum   ini   bahwa   tulang   belulang   yang   diperintahkan   untuk

I '3°  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/505).
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melihatnya   adalch   tulang   belulang   dirinya   sendiri   dan   keledai
miliknya.  Kami telah sebutkan orang-orang yang berselisih pendapat
tentang  penakwilan   ayat  ini   dan  fokus  perhatiannya,  tidak  perlu
diulang lagi".

Adapun    firman-Nya:     6|};;jfjff      ''Bagrl.ma#a    frflmi.
meny%s%#nyo  frembcl/i.''   para ahli gz.ra `clf][3t  berbeda pendapat dalam

membacanya,   sebagian   mereka   membaca    ii;±±+,lfa.iJ};±;ij
\±;±ri "Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana
frczmz.  me7!)/wsw#7t)/fl  4ermb¢/z."   dengan huruf #w#  dan  huruf z¢  dibaca

dfeczmmczfo.  Ini  adalah bacaan  chli  gz.rcz `czJ Kufah,  maknanya:  Lihatlali

bagaimana Kami menyusun sebagian tulang belulang dengan sebagian
lairmya,  dan  Kami  pindahkan  ke  beberapa  tempat  di  badan?  Asa!
makna *ata, %%sy%z adalah bertanbah tinggi, dikatakan:   ifro°` jfa` :is
G+rjt3€±;-^j`\3;danq5rj3jiiip°\3:iJ',dandiantaramaknanyajuga

adalah tempat yang {inggi di bumi: `juiJ +£`Jj j-:i, apabila kanu
ingin meninggikannya kamu katckan jEEE--A j=jj `jljj! djj#i: Apabila
bertambah  tinggi.  Mcka  makna  firman-Nya:   i±;±= ~,11i=}.i i;;I:3{j
\±:±*  "Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana
kami  menyusunnya  kexpbali"  peda.  qira`at  yang  membaca  dengan
huruf z¢:  Bagaimana kani an8kat tulang belulang itu dari tempatnya
di buni kemudian Kami kembalikan ke beberapa tempatnya di badan.

''3`  AI Harrmyani dan Abu Amr membaca kata uj±± dengan huruf #w# dan r4 yang

tidak bertitik dibaca dhammafe, dan Ibnu Abbas, AI Hasan, Abu Haivirah, Aban
dari  Ashim membaca /affoaA  huruf #w#  dan  ra  yang  tidak bertitik,  keduanya
berasal dari kata +ji dan ji; artinya: menghidupkan kembali. Boleh jadi kata jrii

lawan kata dal`, seakan-akan kematian itu menyembunyikan tulang belulang dan
anggota tubuh,  dan seakan-akan sebagiannya digabung kepada yang lain,  dan
irmm yang tujuh membaca: l.ji-dengan huruf #w# dan hunif za yang bertitik.
An-Nakha'i membaca /of*afe huruf "w# dan membaca dflammaA huruf s};a dan
za,   itu  riwayat  dari   Ibnu  Abbas   dan  Qatadah,   Ibnu  Athiyah  mengatakan
demikian.  As-Sajawandi  berkata  dari  An-Nakha'i  bahwa' dia  membaca /a!fAaA
atau  d4a"maA  huruf }Ja  dan  membaca  dHa"mafo  huruf ra  dan zc[.  Lihat ,4f-
Taisir f i AI Qira`at (hal. ]UD dan AI Bahr AI Muhith (21637).
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Sekelompok  penakwil  beapendapat  seperti   itu,  berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut :

5926.  AI Mutsarma menceritakan kepada kani, ia berkata:  Abdullali
bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Muawiyah
menceritakan   kepadcku,   dari   Ali,   dari   Ibu   Abbas,   tentang
fi\rma;n-INya..   6J;+3Lff=    "Bagaimana   hami   menyu:_unnya
hembo/I. '' artinya: "Bagaimana Kami mengeluarkannya".I 132

5927.  Musa  menceritckan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kani, dari
As-Suddi, tentang firman-Nya:  tf|};}£ tjj±  ''Bngaz.ma#a frczml.
7%e«yzts"#»);a      kembcz/I."     ia     berkata:      "Bagaimana     Kami

men8gerakarmyaw.1133

Sebagian ahli yang lain membaca:  tf|};}j ifj£= ,,¢.1 J±;J£}1j
"Dan  lihatlah  kepada  tulang  belulang  keledai  itu,  bagaimana

4czm].  mc#};wsw##)/a  Aembcz/I."  dengan  huruf  #w#  dan  huruf  ra

:ib=::,;##9£;r#ad¥,at£;¥igmT::]a]dchan;a::r:a;=a
alili  qz.ra `af  Madinch,  malknanya:  Dan  lihatlch  tulang  belulang
bagaimana   kami   men8hidupkannya   kemudian   membalutnya
dengan daging. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5928.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadcku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritckan kepada kami, ia berkata:  Isa menceritakan
kepada kami, dari Ibnu Abi Najih,. dari Mujahid, tentang firman-
NIya;. \1ij;>i i;f= "Bagaimana hami menyusunnya kembali" ia.
berkata :            " Lihatl ah           kep adanya           ketika           Allah
menghidupkarmyaw.H34

I '32  As-Suyuthi dalan j4d-Dwrr A/ "a#tswr (2/31 ).
I `33  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/507) dengan lebih panjang, As-Suyuthi dalam

Ad-Durr AI Mantsur (2132:).
I '34  Lihat |bnu Katsir dalam ra/s!.r (2/454).

D
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5929.    AI   Mutsama   menceritckan   kepadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan kapada kami,  dari Ibnu Abi Najih,  dari Mujahid,
Sepertiriwayatsebe|urmya.1135

5930.     Bisyr    menceritakan    kepada  ` kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritckan   kepada   kanii,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan
kepadakami,dariQatadah,sepertiriwayatsebe|umnya.t]36

5931.   Yunus   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   mnu   Wchab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Thnu  Zaid  berkata,
tentang     firman-Nya:     tffajJif+,11±3iJfj±3i;     "Da#
lihatlch  kepada  tulang  belulang  keledai  itu,  bagaimana  hami_
me„y%s%##);a      fremba/I.''     ia     berkata:      "Bagaimana     Kami
menghidupkamyaM.1137

Sebagian   ahli   qz.ra`a/  yang  membaca  dengan  huruf  rfl   dan
membaca  d#¢m"afo  huruf  #w#  yang  pertama,  berargumentasi
dengan       fiman-Nya:       ,:£i:~6l:£<f  'Kemwd!.a#       6I.Ja       DI.a
menghendahi, Dia membangkithannya kembali" (Qs, A!hasa I:80|..
22)  mereka  berpendapat  adalch benar  men8hubungkan  firman
Allah:  t£;± a=± +,1|3i J!;I:;ij  dengan fiman-Nya dalam
surah Abasa tersebut. Sebagian q].ra `¢f lagi membaca:  L3!;I:;(i
t£#ife+,\±ji  dengan  huruf  #w#  yang  pertana  dibaca

/afA¢fo   dan  huruf  za   diganti   dengan  huruf  ra:   Seakan-clan
bemakna   menyebarkan   sesuatu   dan   melipatnya.   Ini   adalah
gl.ra`af    yang    tidak    .diterima;    karena    orang    Arab    tidck
mengatakan: d-J` tij, akan tetapi mereka mengatakan:  all ,.iji

f.1+k¥¢¥a;¢k::::jkr::e:#fua::,,#~#„f::„f;Z:L#z=
Dia menghendaki, Dia membangkithannya kembali" (Qs. A!hasa

1135   Ibid..

t [36  Lihat |bnu Athiyah dalam A/ Mwrfearr[.r A/ Wa/.I.z ( 1/350).
I '37  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ Ma#tswr (2/32).
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[80]:  22) dan 6j#: a cEjtl-1 ;, `*,\: iJ'j2tfi     "4pafafo merefa
mengambil  tuhan-tuhan  dart  buni,  yang  dapat  menghiduphan
/orcz7Ig-orcz#g   mczfzJ"   (Qs.   AI   Ahbiya   [21]:    21).   Karenanya

apabila yang dimaksud itu menghidupkan orang mati dan hidup
setelah  matinya,  maka  digunalran  kata:   +-,  di  antaranya
perkataan penyair A'sya Bani Tsa'1abali:
"r,  `?d` ±=ij, [== L:            ,JiJ ti? Ld, Ji; g=

"Sehingga orang-orang berhata harena apa yang mereka lihat,

sungguh mengheranhan! Orang mati hidup kembali"

Diriwayatkan secara sz.m¢'!. dari orang-orang Arab:   +jr A{ i)u'

ti=i artinya: Apabila dia kembali dan hidup.

Abu   Ja'far  berkata:   "Pendapat   saya  dalam  masalah  ini,
bahwa makna kata a!/ I.#s);ar (jLiJ¥`) dan fl/ I.Hs);czz (jllJ¥`) saling
berdekatan; karena makna kata a/ I.#s)/az (juLJ¥`) adalah menyusun,
menguatkan  dan  mengembalikan  tulang  belulang  (yang  ada  di  atas
tanah  ke  tubuh,"39  dan  makna  kata  cz/  I.#s};¢r  (jl-¥`)  adalch
mengembalikan      kehidupan      kepada      tulang      belulang,      dan
menghidupkan kembali itu pasti dengan mengembalikan tulang-tulang
tempat   dan  posisinya   di   badan   setelah   texpisah   darinya.   Dengan
demikian,  makna keduanya berdekatan  sekalipun  lafazhnya berbeda.
Terdapat  juga   sekelompok   umat   membaca   dengan   kedua   lafazh
tersebut  dengan  melarang  alasan  dan  mewajibkan  bukti,  sehingga
dengan  yang  manapun  dari  keduanya  seseorang  membacanya  dapat

[[38  Yang  berkata  adalah  AI  A'sya  dan  bait  itu  terdapat  dalam  kumpulan  syair

nriliknya  berjudul  'A/qam  /a   rws¢A'  dia  mencela  Alqamah  bin  Alatsah  dan
memuji Amir bin Ath-Thufail. Dan bait yang sebelumnya adalah:

J,jJ`;Jif.I,Ja¢#c+`J,I,ei.I,faiJ,"Kalau orang matt bersandar ke lehernya niscaya dia ahan hidup dan tidak

berpindah ke kuburan kematian" .
Lihat Di.waiH, hal. 92

t '39  Kalimat di antara dua kunmg hilan§ dari manuskrip dan kami mendapatkannya

dari naskah tulisan tangan yang lain.

----------    ri i
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dibenarkan  karena  makna  keduanya  dapat  diterima,  tidak  ada  dalil

yang  menetapkan  salah  satu  keduanya  paling  benar  melebihi  yang
lain".

Ada orang yang menyangka bahwa kata jla¥` yang bermakna
menghidupkan  kembali  itu  lebih  tepat;  karena  yang  diperintahkan
Allah  melihat  tulang  belulang  dan  dia  sudch  dalam  keadaan  hidup,
hanya saja diperintalikan seperti itu agar melihat secara jelas sesuatu

yang     dia     ingkari     dengan     perkataanya      ¢,+'J£'rifj}!£££6i
"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh".

Orang     yang     menyangka     seperti      itu      salah,      sesungguhnya
menghidupkan kembali tulang belulang pada ayat ini adalah hal yang

pasti, namun maksudnya mengembalikan tulang belulang tersebut ke
tempat-tempatnya  yaitu  tubuh  yang menjadi  obyek penglihatan,  dan
kemudian  dihidupkan  kembali,  karena  dikembalikan  lagi  kepadanya
ruh    yang    dalulu    bexpisah    ketika    mati.    Firman    Allah    yang
menunjukkan   hal   itu   adalah:    Ci;6t:i,23=3'£    'Kem%dl."    Kclm!.
me#/wp#);a kemba/z. de#gr# drgz.#g" dan pasti bchwa ketika ditiupkan
ruh  ke  dalam  tulang  belulang  yang  disusun  setelch  dibalut  dengan
daging.  Kalau begitu maka makna kata    jllJ¥` menyusun tulang
belulang   dan  mengembalikan  ke  tempat-tempatnya  di   tubuh  dan
begitu juga makna jw¥`. Jadi makna keduanya selaras dan keduanya
memiliki makna yang sama tidak saling bertentangan. Dengan begitu

jelaslch kebenaran pendapat yang telch kani katakan. Adapun bacaan
yang  ketiga,  menurut  pendapat  saya  tidak  boleh  dijadikan  gz.ra `af,
yaitu orang yang membaca:  to+iL3 cj+  dengan huruf #w# yang
pertama dibaca/clf%a!% dan huruf ra dibaca d%ammc!fe, karena termasuk
g}.rcI`af  yang  s);adz  (4e/war)  dari  bacaan  orang-orang  Muslim  serta
keluar dari kaidah ucapan orang-orang Arab yang sahih.

Penakwilan firman AIlah r¢ '¢/a: .C;J` tf|£# '# /ffcmwdl.a"
Kami mentupnya kembali dengan daging)
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Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  fiman-Nya:  C6;i I:|££'£
"Kemudian Kami mentupnya kembali dengan daging" alwinya;. Tulan8

belulang  dengan  daging.  Huruf  ¢o  yang  ada  pada  firman-Nya   'fCC=j 6;<3 adalah kata fLJall\. Makna kata la+<;  adalah Kami

pakaikan dan kami  tutup  dengannya  sebagaimana kain yang dipakai
menutupi  tubuh  manusia,  begitu  juga  yang  dilakukan  orang  Arab,

yakni menjadikan setiap  sesuatu menutupi  sesuatu, pakaian dan kain
menjadi  penutupnya,  di  antaranya  adalah  perkataan  seorang  penyair
An-NabighahA|la'di:1140
"\@'l;fin¥iif tri`gi         d;ig;+:p^3;}rfuoj

"Segala plyi bagi Allah karena tidak datang ajalha sampai aha

memahai baju Islam".

Maka  Islam  menjadi  kain  dan  pakaiannya  -ketika  sesuatu
menutupi  keadaannya  yang  dahulu  maka  dia  menjadi  penutup  dan

pakaiarmya".

Penakwilan firman Allah r¢ '¢/¢:  G&i 3 ;£i j6#<fa:\£Lr
»3±S ;i.S±  (Maka  tatkala  telah  nyata  kepadanya  [bagalmana

Allah menghidupkan yang telah mati] dia pun berkata: "Saya yakin
balowa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu)

Abu   Ja'far   berkata:    "Maksud   firman-Nya:    ,'al'<£=;lil;`
"Maka     tatkala     telah     nyata     kepadanya     foagaimana     Allah

me#gfaz.chpke#  )/czng  /e/CZA  rna/I) "  maka  ketika  sangat  jelas  baginya
kekuasaan   dan   keagungan   Allah   terhadap   apa   yang   dahulu   dia

tt4°  An-Nabighah  AI  Ja'di  adalah:   Qais  bin  Abdullah  bin  Ja'dah  bin  Ka'ab  bin

Rabi'ah, meninggal kira-kira 50 H/670 M. Lihat biografmya dalam Di.w¢",  fea/.
`6.

t '4'  Bait ini terdapat dalam kumpulan syaimya. Makna Jt,-I adalah pakaian. Lihat

kunpulan syair hal,  122.

---------------   i
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ingkari] [42  sebelum  dia melihat hal  itu  secara nyata,   ;1::i j6 ''Dz.apw#
berfaJa..  "SczycI };¢fo.7t " sekarang setelah melihat secara langsung, jelas
dar\  nyata   '#,+.:SS±SS'ffl<3I  "Bahwa  Allah  Maha  Kuasa  atas
segala sesuatu" .

Kemudian para  ahli  qz.rcz `cz/ berbeda pendapat tentang bacaan
fiu[r][Lan-Nya..."43   'if\ZSI ';1:f^ 36   "Diapp,n., qe,rkata:   "Saya  yakin   bahwa
j4//¢#'.   Sebagian   chli   membaca: il::ij6   "Dz.apw#   berha/a..    "Soya

};czfaz.# " bermakna perintah dengan menyambung huruf cz/I/pada lafazh

t...JL¢ `  dan meus#frw#kan huruf mz.rm.  Ini  adalah pendapat kebanyakan

bacaan   ahli   gz.rcz`cz/   Kufch,   dan   mereka   menganggapnya   sebagai
bacaan Abdullah: rLe` Ji dengan makna perintah dari Allali yang
menghidupkan  setelah  mematikannya,  maka  Allah  memerintahkan
melihat   segala   sesuatu   yang   Dia   hidupkan   setelah   sebelumnya
mematikan. Dan seperti itu juga riwayat dari Ibnu Abbas.

5932.   Ahmad   bin   Yusuf  At-Taghlabi   menceritckan   kepadcku   ia
berkata:  AI  Qasim  bin  Salan  menceritckan  kepada  kami,  ia
berkata:  Hajjaj  menceritakan kepadcku,  dari Harun,  ia berkata:

t`42  Ibnu   Athiyah   mengomentari   perkataan   ini:    "Perkataan   ini   salah,   karena

memaksakan   sesuatu   yang   tidak   dimaksud   oleh   lafazh   dan   menafsirkan
berdasarkan  pendapat  s)Jaz  dan  boleh jadi  dAa'z#  menurutku  ini  tidak  terlalu
jauh dengan pemyataan Thabari sebelumnya, suatu perkataan yang mendorong
orang untuk merenung, sebagaimana orang beriman berkata apabila dia melihat
sesuatu yang aneh tentang kekuasaan Allah  &lY! iJ!Y dan perkataan semisalnya.
Abu  Ali  berkata:   "Maknanya  AkLi  mengetahui  bagian  dari   ilmu  ini  yang
sebelumnya  tidak  cku  ketahuinya".  Lihat  Ibnu  Athiyah A/ A4lcifearrl.r A/  Wczjr.z
( 1 /3 51 ) dan ra/sz.r gwrffewbl. (3/296).

`'43  Hamzah  dan  AI  Kisa`i  membaca  tJ`  dengan  menyambung  huruf a/I/ dan

memzfkzfnkan huruf mz.in dan keduanya membaca dengan mengfa!sraAkan huruf
a/I/ bentuk kata perintah dan AI Baqun membaca dengan memutus huruf a/I/
dalam dua keadaan dan membaca dAammaA huruf mz.in bentuk kata berita. Lihat
At-Taisirf i AI Qira`at As-Sab' (hal. 70).
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iniadalchbacaanAbdullali:&`®®i;J±`:}:;denganbentukkata

Perintch.1144

5933.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
AbdurTazzaq memberitchukan kepada kani, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kani, dari Ibnu Thawus, darn bapaknya
-saya pikir, Abu Ja'far Ath-Thabari ragu-  aku mendengar Ibnu

feb£]=;1:::bba:ca;anT£:.ti4tjuti+-LJjlaberkata:"Katanya
5934.  Diceritckan kepadaku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far

menceritakan  kepada  kani,   dari  bapcknya,   dari  Ar-Rabi,  ia
berkata:      "Diriwayatkan     kepada     kami     -W¢//czfo#     ¢'/cz"-
bahwasanya dikatakan kepadanya:  "Lihatlah! " Maka dia melihat
bagaimana tulang belulang saling bersanbungan satu sana lain
dan itu nyata di  depan matanya,  maka di berkata:  5£'d{ €i il:i
'3±S ,..S .S± "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatuN.n46

Abu Ja'far berkata:  "Penakwilan ayat berdasarkan pendapat
ini  adalah:  Ketika  nampak jelas  perintah  Allah  dan  kekusaan-Nya,
Allah berfirman kepadanya:  Ketchuilah  sekarang,  bahwasanya Allah
Maha Kuasa atas  segala sesuatu.  Kalau penakwil mengganti  firman-
Nya:   ii:i j6  ''Sa)/a )/afrz.# ndengan membacanya dalam bentuk kata

:}:ndn]tganh:g::nb,::Si:::I:::::;:ri[y;:sgeodr]:egtba:raknat::d:¥tL¥]3o#a}
\j-3 tll  dengan  perintahnya  kepada  orang  lain  dan  yang
dimaksudkan adalah dirinya".

I !44  As-Suyuthi  dalam Ad-Dwrr ,4J A/a#tswr (2/32)  dan Ibnu Athiyah A/ Mwfaarrl.I.r

A/Wajl.z(1/351).
I '45  |bnu Abi Hatim dalam ra/£z.r (2/507)
`'46  Kami   tidak   mendapatkan   riwayat   dari   Ar-Rabi',   dan   Ibnu   Abi   Hatim

menyebutkan  dalam  ra/sz.r  (2/506,507)  dengan  riwayat  yang  sama  dari  AI
Hasan.
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Sebagian  chli  yang  lain membaca  ayat:   ;i::i j6  "Sayfl }Jclfa.""
dengan bentuk  kata berita  dari  orang  yang berbicara,  dengan  huruf
A¢mzaA  kata   i{;ji   dan  membaca  dfeammafo  huruf  mz.in.  Maknanya
adalah:   "Mcka   ketika   tampck   jelas   kemampuan   dan   kebesaran
kekuasaan Allah dengan penyaksian yang anat jelas lagi kuat akan hal
itu,  saya  mengetahui  sekarang  bahwasanya  Allah  Maha  Kuasa  atas
segala sesuatu". Kebanyckan orang Madinch dan sebagian chli qz.rcI `c!f
Iraq  membaca  seperti  itu,  dan  sekelompok  penakwil  menakwilkan
ayat tersebut berdasarkan gz.ra! `czf itu. Di antaranya adalah:

5935.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salanali
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Dari  Ibnu  Ishaq,  dari
orang yang tidck dituduh buruk,  dari Wahab bin Munabbih, ia
berkata: Ketika dia menycksikan dengan nyata kekuasaan Allah,
d#a::rkKaufaa:a'%s±g¥sfs:@:\t'f`„'ife"SayayakenbahwaAllah

5936.  AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq    memberitahukan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdushshamad   bin   Ma'qil   memberitchukan   kepada   kami,
bahwasanya dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata:  \£1r
'33S z.6 S±S'if\Z8I ';jii} 5is'ti <3;i  "Maka  tathala  telah  nyata

kepadanya  foagaimana  Allah  menghiduphan  yang  telah  matt)
diapun  berkata:  "Saya  yakin  bahwa  Allah  Maha  Kuasa  atas
segalasesuatuN.\\48

5937.    Bisyr    menceritakan    kapada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan

I '47  |bnu Zanjalah dalam JJwj/.aA A/ gj.ra `a!f ( I/145).
I '48  Abdurrazzaq dalam ra/sz.r (1/59). Terdapat riwayat lain yang menyenpurnakan

inalmanya   yang   mengatakan:   "Maka   dia   melihat   kepada   tulang   belulang
bagaimana  tersusun  satu  sama  lain,  kemudian  dia  melihat  tulang  belulang
dibalut dengan urat dan daging  3±j#j±6£a{3 #jj€a'<$|:fi`    "Maha  /¢fha!/a
telah  nyata  kepadanya  foagainana  Allah  menghidrpham  yang  telah  matt)
diapun berhata.. "Saya yahin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".



r||afsirAthrThbari

kepada  kami,   dari   Qatadch,   ia  berkata:   Maksudnya   adalah
dahulu  kala  ketika
tulang    belulang,

seorang  Nabi  Allah  melihat  tersusunnya
dia   berkata:    £j;SJ±G'fi{€i#fj6

"Diapun berkata:  "Saya yakin bahwa  Allah  Maha  Kuasa  atas

segalasesuatuN.1\40

5938.  Musa  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi,    ia   berkata:    "Ketika   dalan   kondisi    tersebut   -
maksudnya      ketika      menycksikan      secara      nyata      Allah
menghidupkan kembali  keledainya-Uzair berkata:  S£ 'fi{ ii ;i:i
'3±S ;S -S± "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatuN.n5o

5939.    AI   Mutsauna   menceritckan   kapadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritckan
kepada  kami,  dari  Juwaibir,  dari  Adh  Dhahhak,  ia  berkata:
"Allah   menjadikan   dia   dapat   melihat   segala   sesuatu   saling

bersanbung satu sana lain,  ;a j±S 'a{ £i ;I:i j6 ,'d'<€=;€\il;
'£S  "Maha  tathala  telch nyata  kepadanya  foagaimana  Allah

menghidrpkan  yang  telah  matt)  diapun  berhata:   "Saya  yahin
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" .\\5\

5940.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ibnu   Wchab
memberitahukan    kepada    kami,     ia    berkata:     "Ibnu    Zaid
menyatckan yang serupa".

Abu Ja'far berkata:  "gzt4 `czf yang paling tepat pada ayat itu
adalah gz.r¢ `¢/ orang yang membaca rl£` dengan menyanbungkan a/I/
dan   mensukunkan   7#z.in   dalam  bentuk  perintah   dari   Allah   rcz'cz/cz

]'49  Kami  tidak  menemukan  rna/tz"  dan  s¢#ochya  dalam  refereusi    kami,    1ihat

„5ori¥da.yatsemalmadalamAbiHayyan,4/BafrA/"#Az.f¢(2/641,642).
'!5]  Kami  tidak  menemukan  mo/crz!  dan  sa#achya  dalam  refereusi     kami,   lihat

riwayat semalma dalam Abi Hayyan, A/ BaAr ,4/ M#AztA (2/641,642).

-..----        i
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kepada   orang   yang   Dia   hidupkan   kembali   setelah   sebelumnya
mematikamya,     agar     dia    mengetaliui     bchwa    Allahlali     yang
memperlihatkan kepadanya secara kasat mata kebesaran kemampuan
dan kekuasaan-Nya dengan mengembalikan kehidupan kepada dia dan
keledainya  setelah  mati  dan  hancur  selana  seratus  tchun,  sehingga
keduanya kembali seperti bentuk pada hari ketika ruhnya dicabut, dan
menjaga makanan  dan  minumannya  selana  seratus  tahun,  sehingga
mengembalikan bentuknya seperti pada hari diletakkan dahulu dengan
tidckberubah,AllahMchaKuasaatassegalasesuatu".]]52

Kami memilih dan menetapkan qz.rtz `af ini yang benar; karena
ayat sebelunnya merupakan bentuk perintch dari Allah r¢ 'a/cz sebagai
teguran  dan  seruan  kepada  orang  yang  dihidupkan  kembali  setelah
matinya,       seperti       firman-Nya:       i±=±;¥d,i;£ja-,\=l:6£+I;`6
"Lihatlah   kepada   makanan   dan   minunanrm   yang   belun   lagi

berubah"   1®,)= `S},;J::i;   "Dan  lihat!ah. kepada k?lfdai  hen:¥  (yang
telah menjadi tul;ng belulang)"  \1!];>3 `i;f= >,)1afi 3:)>;i!if)  "Dan
lihatlah   kepada   tulang   belulang   keledai   itu,   bagaimana   kami
me#)"sw#nycz  4emb¢/I.'',  ketika  hal  itu  telch  nyata  bagi  dia  sebagai

jawaban     pertanyaannya     kepada     Allah:      \{j,+'i¥'rifj;i.j!6i
"Bagaimana Allah menghidrpkan kembali negeri ini setelah roboh"l.

Maka Allah berfirman kepadanya: Ketahuilah bahwasanya Allah yang
melakukan  segala  sesuatu  ini  yang  belum  pemah  kamu  lihat  satu
kekuasaan    pun    mampu    melckukannya    seperti    kekuasaan-Nya,
sebagaimana Allah rcz '¢/cz berfiman kepada kekasih-Nya Ibrahim AS,
setelah  Dia  memenuhi  permintaan  Ibrahim  AS,  pada  ayat:   3?i£;
€;;ii $3 :if± " Dan (ingatlah) ketiha Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku,
perlihatkanlah  kepadaha  bagaimana  Engkau  menghiduphan  orang-
orangmati"da][\»is'3S'ff^'-§lSifs"DaTketahui_la_h__ba_h¥_?4l_la.h¥?I?
Perfasa /a!gz. "aAa B[/.¢dscI#cI" (Qs. AI Baqarah [2] : 260). Maka Allah
memerintahkan kepada Ibrahim AS agar dia mengetchui bahwasanya

1152   Ibid.
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Dia Mcha Perkasa lagi Mcha Bijcksana, setelali Allah memperlihatkan
kepadanya bagaimana cara menghidupkan kembali orang mati, Begitu

juga Allah memerintahkan kepada orang yang bertanya dalan firman-
Nya:.  \deS '5=.'ifI .,.:rfe cLi±ZSI  "Bagaimana Allah menghidupkan kempFl:
megeri.  I.#I.  sefe/aft  rot)o„',  agar  dia  mengetahui  bahwasanya  Allah
Maha   Kuasa   atas   segala   sesuatu,   setelah   Allah   memperlihatkan
kepadanya bagaimana cara menghidupkannya kembali.

©©©

&j6±de}±*'£ij6±6jllj=j;=j3i+;fefii>j65!3

€giv,!

rii,Lipeij

jfj6±L¥itap,cSj
i#\-;€#3#Ft¥j=t

©'isifj
"Dan (frogritlch) ketiha Ibrahin berhato:"Ya Ttthanha,

perlthatkdnJc[h kepndckw bcigrrimana Enghaw menghidrpkan
orang-orang yang mati," AIlch berfinan="Ape:kch kamu
belwm Perccryci" Ibrcihjm menj.ciwclb:"Saya telclh Perccrycl,

cikan tetopi cigar bertanbah tetap hciti saya". Allc[h
berfirman:" (Kcilou demikian) cmbjllah empat ekor hormg,
lcilw jincikkanlah bw"ng,hormng ttw kepndcmw, kemndian

letalckandch tiap.tiap seehor daripadanya alas tiap-tiap
buhit. Sesudch iou panggiltch dia, rdscaya dia ahan datang
kepnda hamw dengan segerc[". Dan ketchwilcih bchqua Allah

Mcha Perkasa lagi Mcha Bi].dsana".

(Qs. AI Baqarah [2]: 260)
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Penakwi]an  firman  Allah  I""   ci;=?33i+j ;±±tELj6S#
u¥ 'fflcss: Ssie\c±,*§.fif 'JS_-+±f f i±±    (Da¥.:   [.i;6f I.ah].   -ke:iEa
Ibrahim    berkata:     ''Ya    Tuhanku,    perlil.atkanlah    kepadaku
bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang matt," Allal.
berfirman:   "Apakah  kamu  belum  percaya"   Ibrahim  menjowab:
" Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya")

Abu Ja'far berkata:  "Maksud firman-Nya itu: Apakah kamu
tidak   memperhatikan   ketika   Ibrahim   AS   berkata   perlihatkanlah
kepadaku.   Boleh   saja   firman  Allah:   ;=±fi\gj6S!j    ''Da#   /I.#g¢f/o¢J
k;tiha Ibrahim berk;ta" diathaf lean k:apavda FI:[[[[an~INya:.  $ 3f  csfi% j^
-,£}  "Atou  apahah  f tamu  tidak  memperhatihan)  oran,g:,ora,.#g, y,a,n,g,.

"e/a/w!. 5#afw  #eger!.'' (Qs.  AI Baqarah  [2]:  259) dan  a~CcfjiJ£+<¢i
a,ri;i,',SS.\.        "Apahah   kamu   tidak   memperha_tikan.  o_rang  .ya.n_g
mend:bat  Ibrahim  tentang  Tuhannya  (Allah)"  (Qs.  A;i Balqua;h rz|..
258).,   k:Are;r[a firrrlzln-INya... i fil  "Apakah hamu tidak memperhatihan"
mcknanya  bukan:  Apakch  kamu  tidak  melihat  dengan  kedua  mata
kamu, namun maknanya adalah:  Apakah kamu tidck melihat dengan
hati    kamu,     mcka    maknanya    adalch:     "Apakah    kamu    tidck
memperhatikan maka kamu akan ingat", sekalipun menggunakan kata
melihat   maka   dicz/Aczrty#   kepadanya  terkadang   karena   kesesuaian
lafazh ayatnya dan terkadang juga karena kesesuaian maknanya" .

Para  penakwil  berselisih  pendapat  tentang  sebab  permintaan
Ibrahim   AS   kepada   T-uhannya   untuk   memperlihatkan   kepadanya
bagaimana menghidupkan orang mati.  Sebagian mereka berpendapat:
Sebab munculnya pertanyaan Ibrahim kepada Tuhannya adalah bahwa
ia melihat bangkai  seekor binatang dicabik-cabik  oleh binatang buas
dan    burung,    kemudian    dia    bertanya    kepada    Tuhannya    agar
memperlihatkan      kepadanya     bagaimana      cara     mengembalikan
kehidupan kepada bangkai binatang tadi, sementara daging-gadingnya
berada  dalam  perut  burung  yang  terbang  di  udara  dan  dalam  perut
binatang-binatang  buas  di  bumi,  supaya  dia  dapat  melihat  hal  itu
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secara  nyata,  sehingga  dengan  melihatnya  menjadi  lebih  yckin  dan
menambah pengetchuan, maka Allah memperlihatkan hal itu sebagai

perumpamaan     dengan     apa     yang     Dia     perintahkan     padanya.
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5941.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
bin    Zari    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:    Sa'id
menceritakan  kepada kami,  dari  Qatadch,  tentang  firman-Nya:±6fflL=:;±3fh± i;j}£'Jis:>\9')      "Dan     (inga_tl?h).   ket.ik.a

Ibrahim    berkdta:    "Ya    Tuhanha,    perlihatkanlah    kepadaku
bagaimana   Engkau   menghidupkan   orang-orang  yang  matt"
diriwayatkan  kepada kami,  bchwasanya kekasih  Allah  Ibrahim
AS  melewati  seekor bangkai  binatang yang  dicabik-cabik oleh
binatang-bina;gife:a£:;jb:nb:t;f;{b::g:£.g;¥a=ckg:fd;:
berkata:
"Dan    (ingat[ah)    ketika    Ibrahim    berkata:     "Ya    Tuhanku,

perlihatkanlah   kepadaha   bagaimana   Enghau   menghidr_pTn
orang-orang yang matt," Allah berferman.. "Apakah kamu belum

percaya"  Ibrahim menjowab:  "Sa.yg^ telah percaya,  akan tetapi
agar bertambch tetap hati saya"

5942.    Diceritakan   kepadcku   dari   AI   Husain,    ia   berkata:    Aku
mendengar Aba Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang
fimfm-INya:. 86;;}j Li± i=3= 33,'^ :; "Ya Tuhanku, perlihatkanlah
kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang
mczfz.''     ia  berkata:   "Ibrahim  melewati  seekor  bangkai  bintang

yang  telch  hancur,  texpencar-pencar  oleh  angin  dan  dimakan
binatang  buas,  dia  berdiri  memperhatikan  sebentar,  kemudian
berkata:  "Maha  suci  Allah bagaimana Allah menghidupkan  ini
kembali?"  Ia mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas hal itu,
karena itulah perkataannya: ap.ij: j± 3?i +J  "ya  r%foa#frw,

i t53  A| Mawardi dalamA#-IVwAcz/ wo A/ Uyt" (1/333).__---(
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perlihatkanlah   kepadcku  _bagaimana   Engkau   menghidupkan
orang-orang yang matt"
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5943.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan  kepada  kani,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadcku,  ia berkata:  Ibnu Juraij  berkata:  "Telch sanpai berita
kepadaku,   bchwa   ketika   dalam   sebuah   peljalanan,   tiba-tiba
Ibrahim   AS    melihat   bangkai   keledai   di    atasnya   terdapat
binatang-binatang  buas  dan  burung-burung  sedang  mencabik-
cabik  daging  dan  menyisckan  tulang  belulangnya.  Ketika para
binatang buas  itu pergi  dan burung-burung terbang ke  gunung-

gunung   dan   bukit-bukit,   dia   diam   dan   tertegun   kemudian
berkata:      "Tuhanku     aku     tahu     engkau     sangat     mampu

:aenngummp::::=agk:n:ba]]&dj¥;±¥:i::nds:#1n=89:fu:;
"Ya   Tuhanha,   perlihatkanlah   kepadaha   bagainana   Engkou

menghiduphan    orang-orang   yang   matt,"    Allah    berfirman:
"Apahah kamu belum percaya" Ibrahim menjowab:  "Saya t?l`?I

perccI);¢''akantetapiberitaitutidcksepertimelihatsendiri".]t55

5944.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata:
"Ibrahim  melewati  ikan  paus  separuh  badannya  di  darat  dan

separuh lagi  di  laut,  maka separuh badan yang di  laut menjadi
makanan    binatang   pemangsa    di    laut,    sedangkan    separuh
badannya yang di darat menjadi makanan bintang-binatang buas
dan pemangsa yang hidup di darat, maka bisikan buruk berkata

::Pmat:p=La;i¥r:k:1?T#=dk]:Pb:rkAa]t]aa.hj¥5n£Tfmfu=ng]?:;:,
`'54  A|  Mawardi  dalam  A#-IVwkaf  wo  4J   I/j/w#   (I/333)   dan  AI  Baghawi  dalam

Ma'alinAt-Tanzil(11374).
`'55  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/  "4!#ts#r  (2/33)  dan  lihat  al  Baghawi  dalam

ra/si.r  (1/374).  As-Suyuthi  dalam  ,4c7-D%rr  ,4J  "cl#tswr  (2/33)  dan  lihat  AI
Baghawi dalam ra/s!.r ( 1 /374).
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Ssisbbg,-3.#:"YaTuhanha,perlihatkanlahkepadahabag.ain::a.
Engkau    menghidupkan    orang-orang    yang    mati,"     Allah
berf iirman:  "Apakch kamu belum percaya"  Ibrahin menjowab:
"SayatelahpercayaN.\\56

Sebagian  alili  yang  lain  berpendapat  bchwa  sebenamya  sebab
munculnya  pemintaan  Ibrahim  kepada  Tuhannya  itu  adalch
diskusi  dan  perdebatan  yang  teljadi  antara  dia  dan  Namrudz
tentang    masalah    itu,    berdasarkan    riwayat-riwayat    sebagai
berikut:

5945.  Ibnu Hunaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salamah
menceritckan  kepada  kani,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Ishaq
menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  "Ketika  ini  teljadi  antara
Ibrinim dan kaumnya sebagaimana Allah ceritakan dalan surah
j4/ 4#bg.}ja,  Namrudz  berkata  seperti  apa  yang  mereka katckan
kepada  Ibrahim:  "Apakch  kamu  tahu  tentang  Tuhan  kamu  ini

yang kanu sembah, kamu mengajck untuk menyembah-Nya dan
kamu  menyebutkan  keagungan  Dia  atas   selain-Nya,   apckah
Dia?" Ibrahim menjawab:  "Tuhanku yang dapat menchidupkan
dan  mematikan".  Namrudz  berkata:  "Aku  bisa  menBhidupkan
dan   mematikan".   Ibrahim   bertanya   kepadanya:   "Bagaimana
kamu menghidupkan dan mematikan?" Kemudian menyebutkan

perdebatannya kepada Ibrahim sebagimana Allah ceritakan. Dia
berkata: "Mcka ketika itu Ibrahim mengatckan:  ;: ci=±- 3?i +;

i;63;j±;,c#j&56Lt£3+'6ij6drap.i             ''y¢             r%fra#rfu,
p6rlihatkanlah   kepadaha   bagaimana   Engkou   menghidrpkan
orang-orang yang matt," Allah berfirman: "Apakah hamu belun

percaya"  Ibrahim menjowab:  "Saya telch percaya,  akan tetapi
agrlr berfambclfa /efap faaf!. saycl "  tidak ada keraguan pada Allah
ra'a/a  dan  juga  tidak  pada  kekuasaan-Nya,  akan  tetapi  aku

I '56  Kanri tidak rnenemukan matoH hadits ini dalam refereusi yang ada pada kami,

1ihatmaknanyapadalbnuAthiyahA/"wAarrl.rA/Wra/.I.z(1/352).
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senang  mengetahui  hal  itu  dan hati  rindu  kepadanya,  Ibrahim
berkata:    Agar   tenang   hatiku,    artinya:    "Tidak   rindu    lagi
kepadanya kalau sudah tchu"
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Abu  Ja'far  berkata:   "Dua  pendapat  ini,  mcksudnya  yang

pertama  dan  yang  akhir  ini,  maknanya  saling  berdekatan,  bahwa
permintaan    Ibraliim    AS    kepada    Tuhannya    agar    diperlihatkan
bagaimana  men8hidupkan  orang  mati  dengan  diperlihatkan  secara
nyata dia mempunyai pengetchuan tentang hal itu" .

Sebagian ahli yang lain beapendapat bahwa sebenarnya sebab

permintaan Ibraliim AS kepada Tuhannya adalah ketika datang kabar
gembira  dari  Allah  bahwasanya  dia  akan  dijadikan  kekasih,  mcka
mraliim minta diperlihatkan segera tanda akan hal itu kepadanya agar
hatinya tenang bahwa dirinya telah dipilih menjadi kekasih, sehingga
dia memiliki keyakinan kuat. Berdasarkan riwayat sebagai berikut:

5946.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kami,  dari As  Suda, berkata:  "Ketika Allah menjadikan
Ibrchim sebagai kekasih, malaikat maut memohon kepada Tuhan
supaya   memberikan   izin   kepadanya   untuk   memberitahukan
kabar gembira itu kepada Ibrahim, maka Allali mengizinkannya,
kemudian malaikat maut datang ke rumah Ibrahim dan tidak ada
seorang  pun  di  sana,  lalu  malaikat  maut  masuk  ke  rumahnya.
Ibraliim  adalah  orang  yang  paling  pencemburu,  kalau  keluar
rumah dia mengiinci pintu. Apabila dia datang dan mendapati di
dalam    rumahnya    ada    seseorang,    dia    menyerang    untuk
menangkapnya,  lalu  berkata:   "Siapa  yang  mengizinkan  kamu
masuk rumahku?" Malaikat maut menjawab: "Pemilik rumch ini

yang mengizinkan  saya",  Ibrchim berkata:  "Kanu benar!"  Dan

''57  Ahmad  bin  Ali  meriwayatkan  dengan  mafa#  dan sa#achya  dalam A/ /jab ¢

Ba}ja#  A/ j4sbab  (1/260)  dan  lihat  Ibnu  Athiyah  dalam ,4/ MWAarrz.r j4/  Wa/.I.z
(1/352), AI Mawardi dalam .4#-IVwhaf wa A/ I/j/w# (1/333).
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dia  tahu  bchwasanya  itu  malaikat  maut,  dia  bertanya:  "Siapa
kamu?"     Dia    menjawab:     "Saya    malaikat     maut     datang
memberitchukan   kabar   gembira  kepada  kamu  bahwa   Allah
menj adikan kamu sebagai kekasih-Nya".

Maka dia bersyukur kepada Allah, dan berkata: "Wahai malaikat
maut perlihatkan kepadaku bentuk  kanu  ketika mencabut nin
orang-orang  kafir".  Dia  berkata:  "Wahai  lbrahim  kanu  tidak
clan  sanggup  melihatnya".   Dia  menjawab:   "Ya".   Kemudian
malaikat berkata: "Berpalinglch kamu! " Maka Ibrahim beapaling
kemudian  melihat  kepadanya,  tiba-tiba  dia  melihat  seseorang

yang sangat hitam, rambutnya menjulang sampai ke langit, dari
mulutnya keluar bara api, tidak ada rambut di tubuhnya kecuali
bentuk seseorang yang sangat hitan, dari mulut dan telinganya
keluar  bara  api.  Maka  Nabi  Ibrahim  pingsan  kemudian  sadar
kembali  dan  malaikat  maut  telali  kembali  ke  bentuknya  yang
semula,    Nabi    Ibrahim    berkata:     "Wahai    malaikat    maut,
seandainya ketika orang kafir mati  tidak menjumpai kesuschan
dan kesedihan kecuali bentuk kanu itu saja niscaya hal itu sudch
mencukupi  baginya.  Perlihatkanlah kepadaku bagaimana kamu
mencabut ruh orang-orang mukmin! " Dia berkata: "Bexpalinglch
kamu!"    Maka   Nabi   Ibrchim   bexpaling   kemudian   berbalik
kembali,  tiba-tiba  dia  melihat  seorang  pemuda  yang  berwajah
tampan dan harum baunya berpckaian putih, mcka Nabi Ibrchim
berkata: "Wahai malaikat maut, seandainya orang mukmin tidck
memiliki  permata  hati   dan  kemuliaan  di   sisi   Allah  kecuali
dengan melihat bentuk kamu ini saja niscaya sudch mencukupi
baginya".  Kemudian  malaikat  maut  pergi  dan  Nabi  Ibrahim
memohon kepada Tuhannya, dia berkata:  6|J.tjf ci;i-j?i +;
"Ya   Tuhanku,   perlihatkanlah   kepadaku   bagainana   Engkau

menghidupkan   orang-orang   yang   matt"    salapa:i   ck:n   tth:n
bahwasanya    aku    adalch    kekasih-Mu     I+3}±i'!6ij6      ''4//aft
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berfirman..  "Apakah  hamu  belum  percaya"    balENTsarry?. Pk::,
kekasih kamu,  ia berkata:  "Membenarkan,  i; i€{£},tsfj # j6
"Ibrahim  menjowab:   "Saya  telah  percaya,   akan  tetapi  a.sg^r

berfambafofefapfaaf!.seya"denganmenjadikekasihKamu".[`58

5947.  Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Abu
Ahmad Az-Zubairi menceritckan kepada kani, ia berkata:  Amr
bin Tsabit menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Sa'id
bin Jubair tentang fiman-Nya:  js *{£},cSSj  ''D¢#  /I.#grf/¢fr/
ketika lbrahin berkata:  "Akan tetapi agar bertambah tetap hati
scz};a ''  ia berkata: "Sebagai kekasih"

1159

Sebagian chli yang lain bexpendapat bahwa dia meminta seperti
itu  kepada  Tuharmya,  karena  ia  ragu  tentang  kekuasaan  Allah
mampu    menghidupkan    kembali    orang    mati.    Berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

5948.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
AbdurTazzaq memberitahukan kepada kani, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, tentang firman-Nya:

j± 63ap,c#j  ia berkata: Ibnu Abt)as mengatakan:  "Tidak ada
ayat  dalam  AI  Qur`an  yang  paling  saya  inginkan  selain  ayat
ini„."60

5949.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:  Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kani,  ia
berkata:   Syurbah  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Aku
mendengar  Zaid  bin  Ali  menceritckan  tentang  seseorang,  dari
Sa'id  bin  AI  Musayyab,  ia  berkata:  Abdullah  bin  Abbas  dan

"58  |bnu  Abi  Hatim  dalam   rcl/s}.r  (2/508)   dan  As-Suyuthi  dalam  .4d-Dwrr  i4/

Mantsur(2135).
'[59  Ibnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/510),  Sa'id bin Manshur dalam Sw#a# (3/972)

dan lihat, AI Mawardi dalam .4#-IVwhaf wa ,4/ U}Jw# ( 1/334).
I '6°  Abdurazzaq dalam  ra/sz.r (1/368)  dan As-Sugivthi  dalam Ad-Dw77-,4J Mcr#ts#r

(2/34).
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Abdullali bin Umar berianji untuk bertemu. Dia berkata:  "Pada

pada waktu itu kami masih muda, salah satu keduanya bertanya
kepada schabatnya:  "Ayat apa yang kamu paling inginkan bagi
ummat ini?"  Abdullah bin Umar menjawab   # f*f 6.j{63\f3f.

ir±:I  " Hat hamba-hamba-Ku_ yang .:_e.IaTP`aui bat?S :e`r.hal_:_PL
d!.rI. merefa se#dz.ri. (Qs.  Az-Zumar  [39]:  53)  sampai  akhir ayat,
Ibnu Abbas berkata: "Jika kamu mengatckan ayat itu, mcka yang

paling  saya  inginkan  bagi  ummat  adalah  permintaan  Ibrahim
AS:   i; 63ap,csfj a j6 ±Lc}!+'6i j6%jli± ci==92iij  "Da#
(ingatlih) 'ketika Ibrahim berhata:  "Ya TuhanJou, perlthathanlah
kepadaha bagaimana Engkou menghiduphan orang-orang yang
matt," Allah berfirman:  "Apahah karm belun percaya" Ibrahirn
menjowab:  "Saya  telah  percaya,  akan  tetapi  agar  bertambah
tetap hati saya" 1161

5950.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritckan    kepadcku,    ia    berkata:    Hajjaj    menceritckan
kepadcku,  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Aku  bertanya  kapada
A;?a#;£bj[ST::¥}±t;,;#68a±F£-=9J:£##S:'ajfja;;j
k6tik; Ib-rahim berhata:  "Ya Tuhanku, perlihathanlah kepadaha
bagaimana  Engkou  menghidrpkan  orang-orang  yang  mati,"
Allah   berfirman:    "Apahah   kamu   belum   percaya"   Ibrahim
mdyowab:  "Saya  telah  percaya,  akan  tetapi  agar  bertambah
jefap foafz. sa);a''  ia berkata: Telch masuk ke dalan hati Ibrahim
sesuatu yang masuk ke dalarn hati para manusia. Maka Ibrchim
b£;a;,i,ji6¥#icSj"faj"6:f}!!,:irj,:drgfi„ffr=p:ziai;
-bagaimana   Engkou  menghidupkan  orang-orang  yang  matt,"

'`6'   AI  Hakim  dalam  AJ  Mwsfczdrok  (I/60)   dan  meusfeafez.fokarmya,  Adz-Dzahabi

menyebutkan bahwa sa#achya texputus,  Ibnu Abi Hatim dalam  r¢/sz.r (2/509)
danAs-Suyuthidalamj4d-D#rrA/"a#tswr(2/34)
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Allah   berfirman.-    "Apakah   hamu   belun   percaya"   Ibrahim
menjowab:  "Saya  telah  percaya,  akan  tetapi  agar  bertambah
tetap  hati  saya".  Allah  berfirman:  "(Kalau  demipean)  ambillah
emp¢fefrorbwrwng"untukmemperlihatkannya.]t62

5951. Zakaria bin Yahya bin Aban AI Mashri menceritakan kepadaku,
ia berkata: Sa'id bin Talid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrdran  bin  AI   Qasim  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata:  Bakar  bin  Mudhar  menceritckan  kepadaku,  dari  Amr
bin  AI  Harits,   dari  Yunus  bin  Yazid,   dari  Ibnu   Syihab,   ia
berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id AI Musayyab
memeberitahukan  kepadaku,   dari   Abi   Hurairah:   bahwasanya
Rasulullahbersabda:csjj&j6bde}±i'!6ij6d6jlij:.ii£9j+j
J± ':+±, "Kami lebih berhak ragu d?r: Ibr_ahin yang b_erk?ta
"Ya   Tuhanha,   perlihatkanlah   kepadaha   bagaimana   Engkou

menghidupkan   orang-orang   yang   matt,"    Allah   berfirman:
"Apakah kamu belum percaya"  Ibrahim menjowab:  "§.a,ya telch

p;rcaya,ahantetapiagarbertanbchtetaphatisaya".\\63

5952.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitchukan       kepada       kami,       ia      berkata:       Yunus
memberitahukan  kepadaku,  dari  Ibnu  Syihab  dan  Sa'id  bin  AI
Musayyab, dari Abi Hurairch, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
Diamenyebutkansepertiriwayatnyasebe|umnya.t]64

``62  Ibnu Abi  Hatim dalam  ra/sz.r (2/508)  dan Ibnu Athiyah dalam AJ MwfeczrrJ.r A/

Wcljz.z(1/352).
I '63  Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab ra/sl.r A/ gztr'a# (4537), Imam Muslim

pada bab ,4J /ma# dan bab ,4/ Fa!d#a `1./ (152) dan tentang makna hadits ini Ibnu
Athiyah  berkata:   "Sesungguhnya  jika  Ibrahim  AS  ragu  niscaya  kami  lebih
pantas lagi,  dan kami tidak ragu,  maka Ibrahim lebih teljaga untuk tidak ragu,
maka  hadits  ini menetapkan Nabi  lbrahim tidak ragu,  1ihat,  Ibnu Athiyah,  A/
Muharrir AI Wajiz (\1352.).

'16411'id.
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Abu Ja'far berkata:' "Dari beberapa pendapat ini yang paling
tepat  dengan  penakwilan  ayat  adalah  hadits  sfoafoI.fo  dari  Rasulullah
SAW bchwasanya beliau bersabda:

+,6fj6%..tL£=±gzf+„ude±##±£L#de;5
"Kami  lebih  berhak  ragu  dari  Ibrahim  yang  berkata,   'Ya

Tuhanha, perlihatkanlah kepadaha bagaimana Enghau menghidupkan
orang-orang  yang  mati',   Allah  berfirman:   "Apahah  hamu  belum

percaya" I  Ibrahim menjowab:  "Saya telch percaya, ahan tetapi ag?r
berfam6¢fo  fefap  frafi.  sa)/a. ''  Dan  pemintaan  kepada  Tuhannya  itu
agar diperlihatkan kepadanya cara menghidupkan orang mati  karena
ada rayuan syetan yang masuk ke dalam hatinya, seperti riwayat yang
baru  saja kami  sebutkan dari  Ibnu Zaid, bahwasanya Ibrchim ketika
melihat  ikan  paus  yang  sebagian  tubuhnya  berada  di  daratan  dan
sebagian lairmya berada di  lautan, binatang pemangsa yang hidup  di
darat, laut dan burung-burung di udara mencabik-cabiknya.

Syetan    mengusik    hatinya,    dia    berkata:    "Kapan    Allali
mengumpulkan daging ikan paus ini dari dalam perut mereka?" Ketika
itu Ibrahim bertanya kepada Tuhannya agar diperlihatkan bagaimana
menghidupkan  kembali  bangkai  ikan  agar  dia  dapat  melihat  secara
nyata,  mcka  setelah  itu  syetan  tidak  lagi  mampu  mengusik  hatinya
seperti yang dia lakukan ketika melihat ikan paus, Tuhannya berkata
kepadanya:   de3ffi   ''Apahafo  hamw  be/win  perca);a"  apckah  kanu
tidak percaya wahai Ibrahim bchwasanya Aku mampu melakukan itu?
Dia  menjawab:  Ya  saya  percaya  wahai  Tuhanku,  akan  tetapi  aku
meminta  kepada-Mu  tentang  hal  itu  supaya  hatiku  tenang,  maka
syetan  tidak  mampu  mengusik  hatiku  lagi  seperti  yang  dia  lckukan
ketikaakumelihatikanpausw.1165

'`65  |bnu Athiyah menolak penakwilan  ini,  dia berkata:  "Saya menolak penafsiran

Ath-Thabari pada ayat ini dan riwayat yang ada dalam penafsiran masih dapat

__---..i
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ditakwilkan.   Adapun  perkataan   Ibnu   Abbas:   Yaitu   ayat   yang   paling   dia
harapkan karena di dalarmya terdapat kedekatan dengan Allah dan permintaan
menghidupkan kembali di dunia, dan itu bukan intinya, boleh saja dia berkata:
"Ia adalah ayat yang paling diharapkan karena firman-Nya: ir+` .+'3i ''Apakofo

hamw  beJwm perc¢);a" artinya imam saja sudah cukup tidak perlu mencari  dan
meneliti setelahnya". Adapun perkataan Atha`  bin Rabah:  "Apa yang masuk ke
dalam hati mansuia masuk ke dalam hati Ibrahim", maknanya adalah keinginan
melihat  secara  nyata,  dengan  demikian jiwa  akan  merasa  sangat  ingin  dapat
melihat sesuatu yang diberitakan, karena itu Nabi SAW bersabda:

3iid.d a., A,
"Berita itu tidak seperti melihat sendiri" . A.drpiim sob, drLNa,bl SA:W ..

a,lil a iflt *i *`
''Kamz.  /ez7z.fe  ha)J¢k r¢gw  drrz.pada  JbraA!.in",  maknanya  adalah:  Seandainya  dia

ragu niscaya  kanri  lebih  layak  ragu,  kami  tidak ragu maka  Ibrahin AS  lebih
texpelihara dari keraguan, maka hadits ini menetapkan ketidak raguan Ibrahim.
Adapun riwayat tentang masalah ini dari Nabi sAw bersabda:        pt*:¥: rfe ou,;

''Jj„  #cl#);¢/aft  semafo-mara  I.ma#".  Imam  hanyalah  lintasan  yang  berlalu juga

tidak tetap,  adapun keraguan yaitu bimt]ang di antara dua masalah yang tidak
ada  keistimewaan  di  antara  salah  satu  keduanya,  dan  hal  itu  tidak  mungkin
terjadi pada Ibrahim kekasih Allah. Perihal menghidupkan kembali orang mati
sesungguhnya telah mantap dengan mendengar dan Ibrahim AS lebih tahu, yang
menunjukkan hal itu fiman-Nya:

t±)3nd€fi,,&

(Qs. AI Baqarah [2]:  258). Keraguan menjauh dari orang yang mantap kakinya
bexpijak  di  dalam keimanan  saja,  1alu bagaimana  dengan tingkatan para Nabi
dan  kekaasih  Allah?  Para  Nabi  semuanya  terpelihara  dari  berbuat  dosa-dosa
besar  dan  dosa-dosa  kecil  yang  ada  keburukan  di  dalamnya.  Apabila  kamu
perhatikan  pemrintaan  Ibrahim  AS  dan  semua  lafazh  dalam  ayat  sama  sekali
tidak  memberikan  makna  rasa  ragu.  Pertanyaan  dengan  `Ji+  menunjukkan
tentang  sesuatu  itu  ada  dan  keberadaannya  diketahui  oleh  penanya  dan  yang
ditanya, seperti perkataan kamu:  "Bagaimana ilmu Zaid?" "Bagaimana menjahit
baju?"  Dan  lain-lain.  Ketika  kamu  bertanya:  "Bagaiman  Zaid  dan bagaimana
baju kamu?" Maka pertanyaan kamu itu adalah tentang keadaan, dan terkadang
kata LiJ merupakan berita tentang sesuatu keadaan yang ditanyakan, `jr seperti

pelkatann kH".. .:;i '<:+ ':i±  "bagaimana pun yang kamu inginkan maha
jadj./a#',  seperti  perkataan  Imam  Bukhari:  +:tJ.` ;..i+ b\j 'lj+i  ''Bagrz.ma#a
permw/a!o# wa!kyw fwr"# '', dana kata ¢+ dalam ayat ini merupakan pertanyaan
tentang bentck kehidupan,  dan kehidupan itu  sendiri  telah  diakui,  akan tetapi
ketika kami mendapati sebagian orang yang mengingkari karena adanya sesuatuI-.-
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5953. Yunus menceritakan kepadaku hal ini, ia berkata: mnu Wchab
memberitahukankepadakani,dari|bnuZaid.`t66

Makna fiman-Nya:  js 63il€}, ''4gar 6erfo7#b¢fr fefap foafz. sclya "
agar tenang dan tentram hati saya dengan keyakinan yang kuat.
Penakwilan  yang  kani   katakan  ini  merupckan  takwil   yang
mereka  tujukan  untuk  makna,  flrman-Nya:   i;' L{£},   ''4grr
berfczmbafe  fe/ap  foczfj  scz}/a"  agar  supaya  bertambch  keimanan
dan  keyckinan.  Di  antara  orang  yang  bexpendapat  agar  yakin
atau  bertanbah  keyakinan  dan  keimanan,  adalah  berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

5954. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim
menceritakan kepada kami, dari  Sufyan,  dari  Qais bin Muslim,
dari  Sa'id  bin  Jubair,  tentang  firman-Nya:   i;gtng,   ''4g¢r
berfa"bafe /efap fea!fz. SCI);a '' ia berkata:  "Agar supaya yakin".1 `67

terkadang   mengungkapkan  keingkarannya   dengan   mempertanyakan   sesuatu
keadaan  yang  dia  tahu  bahwasanya  salah,  maka  mesti  dalam  dirinya  bahwa
sesuatu itu adalah salah, contohnya adalah orang yang mengaku-ngaku berkata:
"Saya lnampu mengangkat gunung ini?"  Maka seseorang yang tidak mengakui

kebenaran  ucapannya  bertanya  kepadanya:   "Beritahu  saya  bagaimana  kamu
mengangkatnya?" Maka ini merupakan cara kiasan dalam ungkapan, maknanya
adalah menerima perdebatan,  seakan-akan  dia berkata:  "Anggaplah diri kamu
dapat  mengangkatnya,  kalau  begitu  beritahu  saya  bagainana?  Maka  dalam
pemyataan Ibrahim kekasih Allah ini merupakan ungkapan kiasan yang saling
terkait,  Allah  ra'a/a  membersihkan  keragu-raguan  dalam  diri  Ibrahin  dan
membawa kepada penjelasan hakikat, Allah berfirman kepadanya:

JiJ6*},I`3i
"Apakah hamu belum percaya" Ibrahim menjowab:  "Saya telah percaya" mzik:a

sempuna masalahnya dan bersih dari segala keraguan.  Kemudian Ibrahin AS
memberikan alasan maksud permintaannya  adalah agar hatinya tenang". Lihat
Ibnu Athiyah, .4/ MWAarr!.r A/ Wra/.Zz ( 1/325,353).

I ]66  Kami tidak menemukannya dalam referensi kami.
t]67  |bnu Abi Hatim dalam ra/s|.r (2/509), dalam naskah asli dengan kata: jljJ, kami

tetapkan dengan kata yang ada pada Ibnu Abi Hatim dalam ra/s!.r dan ini yang
benar.
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5955.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritckan   kepada   kani,   ia
berkata:  Abdurrahman  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ishaq
menceritakan     kepada     kani,     ia     berkata:     Abu     Ahmad
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan  menceritakan
kepada kami, dari Abi AI Haitsam, dari Sa'id bin Jubair, tentang

f3rman-Nya... J§ 'fr;]1cS13  "Akan  tetapi  agar  berta`y:£bQah  tetap
fo¢Jz. s¢ya'' ia berkata: "Agar betanbch keyckinanku"."68        '

5956.    AI   Mutsama   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhck, tentang firman-
Nya:.   J±':I;I±cS±'3  "Akan  tetapi  agqr. ber!?Hobah  tetap  hati
sat;a"iaberkata:"Agarbertambahkeyakinan".]`69

5957. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritckan   kepada   karni,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah, tentang flrman-Nya:  i; Jai£€},csfj
"Akan   tetapi   agar   bertambah   tetap   hati   saya"   ±a.  berkaha;.
"Ibrahim  AS   menginginkan  supaya  keyckinannya  bertambah

kuat" 1170

5958.  AI  Hasan  bin  Ychya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdunazzaq memberitahukan kepada kani, ia berkata: Ma'mar
berkata: Qatadah berkata: "Agar bertanbah yckin".I 171

5959.  Diceritakan kepadcku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar Rabi, tentang

I '68  Ibnu Abi Hatim dalam ra/s|.r (2/510), tertulis utsj jljjJ, dan Ibnu Jauri dalam Zad

AI Masir (11313).
'`69  Lihat  AI  Mawardi, j4H-IVwkef  wa ,4J  Uyw#  (1/334)  dan  Ibnu  Jauzi  dal  Zad A/

Mas!.r(1/313).
I t7°  Lihat AI Mawardi, A#-IVwfaf wa A/ Uy#n! (1/334).
''7]  Abdurazzaq  dalam  ra/sl.r  (1/368)  dan  AI  Mawardi  dalam  ,4#-IVwfaf  wa!/  a/

Uy"„ (1/334).
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FI"anINya;. S €rif ecs±'3  "Akan tetpi. a.gar bertan.bah te:a?
fo¢}z. s¢y¢ '' ia berkata:  "Ibrahim menginginkan supaya bertambch

yakin"
1172

5960.  AI  Mutsama menceritckan kepadcku,  ia berkata:  Muhammad
bin Katsir AI Bashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Abu   AI   Haitsam
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-
NytL:.   L±; ';±J±cS1')   "Akan  tetapi_ a.gar.?e:t\a\%`bah  tetap  hati
So);o''iaberkata:"AgarakubertambahyckinN.t[73

5961.  AI Mutsama menceritakan kepadcku, ia berkata:  AI Fadhl bin
Dckin    menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Sufyan
menceritakan kepada kami, dari Abi AI Haitsam, dari  Sa'id bin
Jubair,  tentang  fiman-Ny:   i; ;;±;,csjj   "4frcl#  Jefap!.  agar
berfa"bczfo    /efap   foafz.   saya"   ia   berkata:    "Agar   bertanbah

yckinw.1174

5962.  Shalih bin Mismar menceritckan kepada kami, ia berkata: Zaid
bin AI Habbab menceritakan kepada kani, ia berkata: Khalaf bin
Khalifch  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Laits bin  Abi
Salim  menceritckan  kepada  kami,  dari  Mujchid  dan  Ibrahim,
teut&ng  f i+rman-INyiL..    L* 'Zr;1±   "Agar   bertan:b_a`f i.<tetap   hati
S¢);a''iaberkata:"Supayakeimanankubertanbah".1175

5963.     Shalih    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Zaid
menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:  Ziyad  memberitahukan
kepada   kami,   dari   Abdullah   AI   Amiri,   ia   berkata:   Laits
menceritakan kepada kami, dari Abi AI Haitsan, dari Sa'id bin

1172  A| g#rffewbz. dalam ra/sir (3/298).
1173  A| g#rffrci6r. dalam ra/sl.r (3/298).
t [74  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/510).
'`75  Sa'id  bin  Maushur  dalam  Sw#fl#  (3/971)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dwrr  A/

Mantsur (2134).
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Jubair, tentang fiman Allah ra 'a/a:  js i;±}, ''Ag¢r berfa"6afo
1176

fefap fea!fz. saycz " ia berkata: "Supaya keimananku bertambah"

Kami   telch  menyebutkan  pendapat   orang  yang  mengatakan:
Mckna firman-Nya:  jg a;I:;;, "4grr 6erfa"Ga!fr fefap frafl. 5ay¢ "
bahwa Aku adalch kekasihmu.

Sebagian ahli yang lain bexpendapat, makna firman-Nya:  #,

i;:     ''4grr   berf¢mb¢¢    fefap   foczfz.   s¢ya"   adalali   agar   aku
mengetahui  bahwasanya  Engkau  mengabulkan  permohonanku

apabila   aku   berdoa   kepada-Mu   dan   memberi   apabila   aku
meminta    kepada-Mu.    Berdasarkan    riwayat-riwayat    sebagai
berikut:

5964. AI Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Mu'awiyah
menceritckan  kepadaku,   dari   Ali,   dari   Ibnu  Abbas,   tentang
firrrlan-Nya;.  S ':±I±, "Akan tetapi agar ber!ambah teta.p f i.ati
scz);o''   ia   berkata:   "Aku   tchu   bahwa   En8kau   mengabulkan

permohonanku  apabila  aku  berdoa  kepada-Mu  dan  memberi
kepadakuapabilaakumemintakepada.Mu.][77

Adapun   penakwilan   fiman-Nya:    i,3}±i'!'6ij6    "4pakczfo   famw
I)e/win    perccz);a"     adalch:     Apakah     kamu     tidak     percaya?
S ebagaimana riwayat berikut:

5965.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi,   Ahmad  bin   Ishaq   menceritckan  kepada  kami,   ia
berkata:   Abu  Ahmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Sufyan menceritakan kepada kami,  dari  Qais bin Muslim,  dari
Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya:   i,3}± i')ji j6  "4paha¢ 4czmw

I '76  Ibnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/510) dengan riwayat yang lain, lihat Ibnu Jauri

Zad AI Masir (11334).
I 177  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/509).
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Z)e/win percaya" ia berkata:  "Apakah kamu belum yakin balwa
Akukekasihmu?wll78

5966.   Yunu§   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,

:eenrtk=t::i:==¥:i;mct#'if?„'#79"A"""m%be/%mpe""

Penakwilan  firman  Allah  r¢'¢/a:  ±£}{6; €=;LJi i:i j6 tfl//¢A
berfirman: " [Kalau demihian] ambillah empat ekor burung)

Abu  Ja'far  berkata:   "Mcksud  firman-Nya     adalah:  Allah
berfirman kepada Ibrahim: ambilah empat ekor burung! Di riwayatkan
bahwasanya  empat  ekor  burung  itu  adalah:  Ayam,  burung  merak,
burung   gagak,   dan   burung   clara".   Berdasarkan      riwayat-riwayat
sebagai berikut:

5967.  Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Salanch
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Muhammad  bin  Ishaq
menceritakan  kepadaku,  dari  sebagian  chli  ilmu,  bahwasanya
chli   kitab   yang   pertama   meriwayatkan:    "Bahwasanya   dia
mengambil  burung  merck,  ayan,  burung  gagak  dan  burmg
clara" 1180

5968.    AI    Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Svibil
menceritckan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia
berkata:   "Di  antara  empat  burung  itu  adalah  Ayam,  burung
merak, burung gagak, dan burung clara"

1181

1178   Ibid.

''79  Tidak kami temukan atsar ihi dalam refereusi kami.
i t8°  Ibnu Athiyah dalam i4/ Mwfearrz.r A/ 7ya/.I.z ( 1/353).
]`8'  Ibnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/510),  Ibnu Jauzi dalam Zad .4/ "asJ.r (I/314)

dan Mawardi dalam ra/sz.r ( 1 /334).
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5969.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,    tentang    firman-Nya:     j£)i63 'i=5Jii£J6      "4/J¢fo
berfirman:   "(Kalau  demikian)  ambillah  empat  ehor  burung",
Ibnu  Juraij  berkata:  "Mereka  menduga  bahwa  dia  mengambil
ayam, burung gagak, burung merak dan burung clara"

1182

5970.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang  firman-Nya:  j£)i63 *';i iis J6  ia  berkata:  "Maka  dia
mengambil burung merak, burung clara, burung gagak dan ayam,

yang berbeda jenis dan wamanya"
1183

Penakwilan    firman    Allah    r¢'¢/¢:     a]3L#:;:i     tL¢/zf
jinakkanlah burung-burung itu kepadamu)

Abu   Ja'far   berkata:    "Ahli   gz.7'o`af   berselisih   pendapat
tentang bacaan ayat itu[t84.  Ahli qz.ra `¢f Madinah, Hijaz dan Bashrah

;e:gt:C=o:|!gf#„£ei;=;u=:LnsyAa?dApd::LaL:ackduA::n::Zngd¥e
masalah ini, aku sangat merindukan, dan di katakan: jj-Cty r<e)i 9!
artinya sangat merindukan, di antaranya perkataan seorang penyair:

;*¢+ij! di#°i i};       i=£Ij€g2uif;&l"85
"Allah mengetahui pada hart hami kehilangan para kehasih

sesungguhnya kami sangat merindukan mereka"

I t82  |bnu ]auzi dalam Zad j4/ A4lasjr ( 1/314).
1183   Ibid.

t'84  Hamzah  membaca  I+j4J  dengan  hunif sfe¢d  dibaca  hasrczA,  dan  yang  lain

membacanya  dengan dfeammczA.  Lihat j4/-raz.sl.r ¢ A/ gI.ra `af j4s-S&b' (hal.  70)
dan fJwj7.aft ,4/ gz.ra! `czf (hal  145).

"85  Penyaimya  tidak  dikenal,  dan  bait  ini  terdapat  dalam  ,4/-£z.saH  karya  Ibnu

Manzhur (jj-).
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Dan  bentuk jamaknya  adalah:  4sfowar;  sfeczww7`cz  dan  sAwwczr

seperti  4sw¢d,  scl#ndcz   dan  swwad.   Di   antaranya  perkataan  Ath-
Thamah:

H86ioji± :±#ch, cf#°\j c}      |;;i; a.i 3i '4l; ¢ty! 'Ljj;ds

"Tidak ada cinta yang suci keouali cenderung ke hawa nofsu dan

howa nafau bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta adalah tempat
kehancuran."

Maksud  perkataannya:   G+ la;:):4J£ °®i 3i   cenderung
kepadanya.

Maka    makna    firman-Nya:     £lj'£6};£S    "£¢/w   /.I.#¢4frcz7t/flfo

bwr##g-bwrw#g   I./w   frepoda7"ct"   kumpulkan   mereka   dan   arahkan
mereka ke arahmu, sebagaimana dikatakan: J! dL+j j-  artinya
hadapkanlah mukanu kepada saya. Dan orang mengarahkan firman-
Nya:  dj'£SiJ2i  kepada penakwilan ini maka pendapatnya diabaikan
karena  hanya  terbatas  pada  petunjuk  zhahimya,   sehingga  dengan
demikian menumtnya:  Ambillah empat  ekor burung dan kumpulkan
mereka,  kemudian  potong-potong  dan  letakkan  pada  setiap  gunung
satu  bagian  dari  mereka.  Dan  boleh jadi  maknanya  begitu  apabila
huruf  s¢ad  dibaca  dengan  dfo¢mmafo:   memotong-motong  mereka,
sebagaimanapenyairTaubahbinAIHumair]]87mengatakan:

L;;;i *:,A£ ¢.,fry ,L3\±fL               i;*£ Lit rfuoi tj;i; rfu

't86  Bait ini karya Tharmah bin Hakim, ada dalam Dz.wzzn. ¢+I adalah cinta yang

suci: tempat kehancuran dan kematian laki-laki.
''87  Taubah  bin  AI  Humair  (85  H.)  Abu  Harb  seorang  penyair  cinta  Arab  yang

sangat  tersohor,  ia  mencintai  Laila  AI  Akhiliyah  dan  menyuntingnya,  namun
bapaknya menolaknya  dan mengawinkan puterinya  dengan lelaki  lain,  ia mati
dibunuh oleh Bani Auf bin Uqail, lihat t4/ .4gfoa#j. karya AI Asfahani Ouz 3, hal.
277).-.(
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i;3:;a; g!:rij2;;s6~ is3 gri;;              \+±{;~ cg. ~++€tyi d, Lj9;fjLL88

Artinya    adalah:    Memutusnya.    Kalau    begitu    penckwilan
firman-INya:.     1Ij\.,<f±J:i      "Lalu    jinakkanlah    burung-burang    itu
4epczc7cz"# " dalam ayat itu terdapat /¢gdz.7" dan fcz '4fez.r, dan maknanya:

Maka ambil empat ekor burung untuk kamu, kemudian potong-potong
mereka, dan kata  giv'L menjadi sAz./aA kata Lil.

Ulama  Kufah  membaca  ayat  firman-Nya:   £lj'£6i;£i   ''Z,cz/#

jinakhanlah burung-burung itu kepadamu"  dengalL hasrah, be:[rnakrm
memotong-motong mereka.

Para  ahli  ilmu  Nahwu  dari  Kufah  menyatakan  bahwasanya
mereka tidak mengetahui kata [j:;4L dan [j:}£J dengan makna
:rdJ`E5 dalam perkataan orang Arab, dan mereka juga tidak mengetahui
membaca  4&sr¢fo  dan  dfeczmmczfe  huruf sfeczd pada  ayat  itu  bermakna

kecuali  satu,  dan  keduanya  merupakan  dua  dialek  bahasa  dengan
makna z."&/czfo  (membaca antara 4czsrafe  dan /affo¢fe), membaca faczsrczfr

huruf sfoad  itu  dialek  orang  Huzail:  Mereka membuat  syair  kepada
sebagian Bani Sulaim:

ii89!,,jfu\ f#, ;\± trygi i;          L#'tr ¢+3 1;jo\ :;i;£}3

"Dan satu bagian sangat hitam hampir matt, seolah-olah barang yang

banyak lagi berat berada di lehernya."

Yang  dimaksud  dengan j±4+.  adalah  miring,  dan para  ahli
bahasa mereka berkata: \j±+9 ojap~ jJDj oj\-   dan kalimat   iiL€+j *

j!:  artinya 4+Ai  miringkan wajahmu,  sebagaimana kamu mengatckan:
ot,.1190

I L88  Bait_bait syair ini adalah miliknya.
t'89  Tidak  diketahui  pengarang  syair  ini,  dan  bait  ini  terdapat  dalam  Ma'¢»z.  i4/

gwr`aH karya AI Farra` (I/174) dan A/ Baq!./a#z. karya Abu AI Barkat AI Anbari

nso£:]#Z/gwr`a#karyaAIFaITa`(I/174).
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Sebagian  para  ahli   Ilmu  Nahwu  Kufch  menyatakan  tidck
mengetahui  firman-Nya:    6i;;i;  dan  tidak  mengetchui  ada  qz.r¢ `aJ

yang  membaca  i:P+4J   dengan  huruf sfeczd  dibaca  d%czmmczfo  dan
4¢sr¢fo  sebagai  satu makna yaitu a+£=l`,  kecuali bchwasanya kata
¢JJ! ;P+4i pada qz.r¢ `af yang membaca 4czsra% huruf sfeczd termasuk

yang dibalik hurufuya, mcksudnya /czm ¢'z./ kata jLe  dijadikan czz.# fl 'z./
dan ainfl'z./nya dijadikan /cz" ¢'z./, mcka jadi kata l~lj~ t5j-4t. gj-4,
orang Arab berkata: 4J9jJr ¢ tfj4+~ ®t  artinya: ji=-t\3! apabila dia
mengambil  air,  kemudian  telputus  dan  dia  mengapibil  air  lagi,  Di
antaranya perkataan seorang penyair:

i:¢j.I ?i * g£\ja.i3 iLG   #   i?\s 3Z ol=jsfo }' 3:ij .-:;p
1191#=

"Terputus penglihatan kalau besok baju best bertemu dan luka-luha

akan mengeluarkan darah dart dalamlrya."

®j-:   Minanya  texputus  penglihatan.   Di   anataranya
perkataan lain:

# ±:i +, ,;i_ J,
IN2¢:,;I;fi.I..a+

#        fairfe;i9th,¢.[~O#;
#    i=,*ie i;L:iL==

Mereha berkata kesialan membunwh keluarganya maha siapa ake

apabila aha datang tidak membowa kelanggengan. Nenek moyangku
tinggal menetap maha apakah mereha akan terputus dart kematian

sehalipun mereka tidak pergi.

Artinya mereka terputus, kemudian huruf ya yang merupckan
/crj"  j'z./nya  dipindahkan  menjadi  az.#  /'z./  dan  oz.#  ¢'z./nya  ditukar

I `9[  Bait ini tidak diketahui pengarangnya,  dan ia terdapat dalam Ma'cz#z. -4/ gwr `a#

(1/174).''92  Dua  bait  ini  tidak  diketahui  pengarangnya,   dan  terdapat  dalam  Ma'a#z.  4J

gwr`¢#   (1/17)   dan   Rawdw   M!.'ffoor   karya   AI   Himyari   (hal.    1641)   dan
dinisbatkan kepada Tsa'lab, dan Zamakhsyari dalam Rabz.' ,4/ 4brar (hal: 306).
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kelipatan satu berbanding tujuh ratus sebagaimana yang Dia janjikan.
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6009.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritckan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata:  Hal

LnL:ey:pd¥=L:eL#L:t#L¥u::gguLho::ugs:ya,=F5±;#,eg2.k,=;
:±± 9c±`') "Allah melipat  gandakan_ (ganjf ran!  b`a.gi `si.ap? I:n,g
D;a -kehendaki.  Dan Allah Maha Luas  f turhia-Nya) lagi Maha
MeHgef¢fewz."    maksudnya:     Begitu    juga    bagi     orang    yang
membelanjckanhartanyabukandija|an.Nyat236.

Sebagian  penafsir  yang  lain  beapendapat:   Sebenamya  makna
fiman-Nya itu adalah: Allali akan melipatgandckan pahala bagi
orang  yang  Dia  kehendaki  yang  membelanjakan  hartanya  di

jalan Allah tujuh ratus  kali  sampai  kelipatan  dua juta kali.  Ini
pendapat  Ibnu  Abbas  dari  riwayat  yang  tidak  saya  temukan
sanadnya mcka tidck saya sebutkan".

Abu Ja'far berkata:  "Penakwilan yang paling tepat  firman-
Nya;. %JS. t|, i#'if+6 "Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa.
)/any Dz.a  frefre#dakI." Allah  ra'a/a melipat gandckan tujuh ratus kali
sampai   kelipatan  yang  tidck  terhingga  bagi   siapa   saja  yang  Dia
kehendaki,   orang   yang   membelanjckan   hartanya   di  jalan   Allalh.
Karena Allali  tidak  menyebutkan  kelipatan  ganjaran bagi  siapa  saja

yang  membelanjakan  hartanya  bukan  di  jalan  Allah,  maka  kami
memcknai  kelipatan yang Allah janjikan pada ayat ini  sana dengan
kelipatan  balasan  atas  orang  yang  beramal  dan  berinfaq  bukan  di

jalan-Nya".

1236  Mawardi da|am ,4#-IVwhaf wa A/ Uyw# (1/336).
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Penakwilan  firman  Allah  r¢'¢/¢:  {±; a3'dfj tz)¢» .4/7¢A
Maha Luas [kurnia-Nya] lagi Maha Mengctchui)

Abu  Ja'far  berkata:  "Mcksud  fiman-Nya itu  adalah  Allah
maha luas kanmia-Nya dapat menambahkan kepada siapa saja yang
Dia  kehendaki  dari  makhluk-Nya  yang  membelanjakan  hartanya  di

jalan  Allah  beberapa  kali  lipat  dari  tujuh  ratus  bahkan  lebih,  £T±€
''Mafecz Me#gefafawz. " orang yang pantas mendapat tambahan ganjaran,

berdasarkan riwayat berikut:

6010.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitchukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang     firman-Nya:     ;T±; a5'd{jti;.~t£SJc|,J3i¥.'fi{j       ''4//a!A
melipat  gandahan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendahi.
Dan Allah Maha Luas  fturnia~Nya)  lagi Maha Mengetahai" +a
berkata:  Maha luas dapat menambahkan karunia keluasan-Nya,
£±;  ''A4czfo¢ Mengefafewz. " Maha Mengetaliui  orang yang pantas

mendapattanbchankarunia.Nya.1237

Sebagian  yang  lain  berpendapat:  Makna  firman-Nya: &S 'fifj
''Da!#  14//a¢   Mafoa  fw¢s   /fa!fr#z.a-IvyaJ"  untuk  beberapa  lipat

ganda  ganjaran,   j£T±S   "Mafecr  A4le#gefafewz."  dengan  harta-harta
mereka yang dibelanjckan dalam ketaatan kepada Allah".

©®©

~ty'jti'ii;i:rc6|;;;.v'#a,fifrfc,.#j:i6#&j{

©6jj;;Fy',;#±jiijdrjiL3i±£j#yc+si
"Orang-orang yang menaflcahlcan harfanya di j.Clan AIlch,

kemudian mere:ka tidck mengiringi apa yang

'237  Mawardi dalamj4#-IVwkclf wa i4/ U}"# (1/337).
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dinaftyhhannya jto dengan menyehat-nyebut Pemberiannya
dan dengan tidrk menyaktti (Perascan s€ Penerimci), mereka

memperoleh pcihala di sist Twhan mereha. ndck ado
kekha;atiran -terhwhp nercka dan tidck (Pula) inei.cka

bersedth hati:` .
(Qs. AI Baqarah [2]: 262)

Abu Ja'far berkata:  "Maksud firman-Nya itu adalah:  Orang

yangmemberikanhartanyakepadaparapejuangdijalanAllalisebagai
pertolongan untuk pejuangan mereka melawan musuh-musuh Allah.
Allah ra 'o/a menyebutkan: Orang-orang yang membantu para pejuang
dijalanAllahdanorang-orangyangberiuangsesuaikapasitasmereka,
dengan berinfaq dan memberikan kebutuhan lairmya kepada mereka,
kemudian  infaq  tersebut  tidak  disertai  dengan  meyebut-nyebut  dan
tidck  menyakiti   hati   si   penerima:   Maka  rasa  bangganya  itu   dia
tampakkan kepada orang yang menerima infaq tersebut bahwa dialah

yang  telah  melckukan  perbuatan  itu  dan  memberikamya  kepada
mereka,   sebagai   upaya   untuk   memperkuat   perjuangan   melawan
musuh-musuh  mereka,  dan  hal  itu  dia  nampakkan  dalam  tientuk

perkataan dan perbuatan.
Adapun   menyckiti   penerima   yaitu   membeberkan   tentang

mereka   bahwa   mereka   tidak   melaksanakan   kewajiban   berjihad,

padahal dia telch memberikan bantuan di jalan Allah dan perbekalan
mereka,sertaucapan-ucapanlaimyayangdapatmenyakitipenerima.

Disyaratkan   seperti   itu   bagi   orang   yang   membelanjckan
hartanya di jalan Allah dan balasan bagi orang yang tidck menyebut-
nyebut   pemberian   dan   tidak   menyckiti   yang   menerima,   karena

pemberian  di  jalan  Allah  yang  diharapkan  hanyalch  balasan  dan
keridhaan dari-Nya.  Apabila makna pemberian di jalan Allah seperti

yang  kami  jelaskan  maka  tidak  ada  artinya  orang  yang  menyebut-
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nyebut  pemberiannya  kapada  penerima  (dan  tidak  ada  artinya juga
orang  yang  menyakiti  penerima  dengan  sebab  pemberiannya  itu)
karena  tidak  ada  kemanpuan  dari  sisinya  dan  tidak  ada perbuatan
yang  layak  dengannya jika  tidak  disertai  dengan  menyebut-nyebut
pemberian  dan  menyakiti  penerima,  karena  infaq  yang  dia  berikan
semata-mata    mengharap    balasan    pahala    dari    Allah,    mencari
keridhaan-Nya, bukan kepada orang yang menerima pemberiannya.

Pendapat kami  dalam masalch itu  semakna dengan pendapat

para penakwil", berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

6011.     Bisyr    menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kanii,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
k#:d£;k#3,£g,j9y9j,af#2,f~:a:ggg:di¥yg#:,ff6#¢6;5t_

orang  yang  menafaahkan  hartanya  di  jalan  Allah,  kemudian
mereka  tidak mengiringi  apa yang  dinafaahkannya  itu  dengan
menyebut-nyebut   pemberiannya   dan   dengan   tidak  menyakiti

(perasaan   si  penerima),   mereka  memperoleh  pahala  di  sisi
rwfea#   merchcz"  Allah  mengetahui  bahwa  sekelompok  orang
menyebut-nyebut  pemberian  mereka,  maka  Dia    benci  hal  itu
dan   mendatanginya,    flrman-Nya:    ,i3i=c£#Ji€;;;;'jgn;::3j
»2±fs.:j§'ifi)i;5flT:i:±3.   "Perhataan   yang   baik   dan   pemberian

ma'af lebih baik dart sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang
menyahithan  (perasaan  si  penerima).  Allah  Maha  Kaya  lagi
A4lafoa Pe#};a#fw# '' (Qs. AI Baqarah [2] : 263).1238

6012.  Yunus  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata:
Untuk   orang-orang   yang   datang   belakangan-   artinya:   Allah
berfiman  untuk  orang-orang  yang  datang belakangan,  mereka
itu  orang-orang  yang  tidck  keluar  beljihad  melawan  musuh-

1238  |bnu Abi Hatim dalam ro/sir (2/516).
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musuhmereka:~¥','l£;'i|;:I;rG6:;;i.¥'f.,afbefj~#ii6#6.j{
J!j "Orang-orang yang menafkahkan har{anya di jalan Allah,
kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafocahharmya itu
dengan   menyebut-nyebut   pemberiannya   dan   dengan   tidak
meJt);¢fu.fz.    rper¢sc!cz7€    s!.   pe#erz.#®cz/''.         Dia    berkata:    Maka

disyaratkan  atas  mereka.  Dia  berkata  lagi:   Sedangkan  orang

yang  keluar  tidck   ada   syarat  baginya,   banyck   atau   sedikit,
mcksud  orang  yang  keluar  adalah  orang  yang keluar beljihad,
Allali  menyebutkan  dalam  firman-Nya:    i ;{j'`;i 3|jj;3 6.}€ijf€
fi) ±f "Perunpamaan (nof kch yang dikeluarkan ol_eh) o_rang-.
orang  yang  menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah"  (Qs.  AI
Baqarah  [2]:   261).  Ibnu  Zaid  berkata:  Bapakku  mengatakan:
"Jika   orang  yang  memberikan   sesuatu   ini   atau   orang  yang

memberi   bekal   di  jalan   Allah   menyakiti   kamu   dan   kamu
menyangka  dia  merasa  berat  mengucap  salam  padamu  malka
tahanlah  salam  kamu padanya".  Ibnu  Zaid  berkata:  "Maka  dia
melarang kebaikan mengucapkan salam". Dia berkata:  "Seorang
wanita    bertanya    kepada    bapakku:    Wahai    Abu    Usanah,
tunjukkan pada saya seseorang yang keluar beljihad benar-benar
di jalan Allali, sesungguhnya mereka keluar hanya kerena ingin
makan   buah-buahan!    Saya   punya   tempat   anak   panch   dan
beberapa   anak   panali   di   dalalnnya."   Abu   Usamch   berkata
kepadanya:     "Tidak,     semoga     Allah     memberikan     berkah
kepadamu,   kamu   telah   menyckiti   mereka   sebelum   kanu
memberikaunya!"  Dia  berkata:   "Dchulu  ada  seorang  laki-1aki
berkata: Keluarlah kalian dan makanlah buah-buahan"

1239

6013.    AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami,   ia  berkata:   Dari   Juwaibir,   dari   Adh-Dhahhak
tentang   firman-Nya:   c;'3i~Y'j \fl' i|jfif\~G 6|jj3.¥'    ''Merefa   f!.daft

`239  |bnu Athiyah dalam,4/ Mwftarrz.r A/ Wa/.I.z (1/356).
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mengiringi  apa  yang  dinofkahkannya  itu  dengan  menyebut-
nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti  (perasaan si

penerz.mczJ"  ia  berkata:   "Seseorang  yang  tidak  menginfaqkan
hartanya lebih baik daripada dia infaqkan kemudian dia sebut-
sebut dan menyakiti penerima" 1240

Adapun  firman-Nya:   iijJi*ffj#    ''Merefa  mexpero/efr
pa!fecz/cl  dz.  sz.sz.  rwfecz#  mereha"  mcksudnya  adalch:  Bagi  orang-
orang   yang   membelanjakan   harta   mereka   di   jalan   Allah,
kondisinya sebagairFana telch jelas. Huruf fro dan m!.in pada rtJ
kembali kepada J~giv`.

Makna   flman-Nya:    +jjJi*i££3#    ''Mere#a   memperoJefo
p¢fecz/cz  dz. s!.sz.  rwfofl#  mereha '' mereka mendapatkan pchala dan
ganjaran   atas   infaq   yang   mereka   berikan   di   jalan   Allah,
kemudian  tidck  mereka  iringi   dengan  menyebut-nyebut  dan
menyckiti penerima.

Dan makna firman-Nya:  6#; if ij;ng§£ ±jiij  ''rz.dc4 ado
kekhowatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereha bersedih
Aa/I." dia berkata:  Mereka bersama dengan ganjaran dan pahala
atas infaq yang telah mereka berikan sesuai dengan persyaratan
Kami:  Tidck  ada  rasa  takut  ketika  mereka  menghadap  Allah
rcz'cz/cz,  berpisch  dengan  dunia,  dan  mereka tidak  tckut  dengan
kengerian  hari  Kiamat,  mendapatkan  keburukan-keburukarmya
atau  pada  hari  itu  siksa  Allah  menimpa  mereka,  dan  mereka
tidck bersedih meninggalkan Dunia di belakang mereka.

©®©

'24°  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr j4/ Ma"ts#r (2/43).
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±:+£AS,ri{jEj';i~Gi;,3ji2e3jJi€j±<j¥#£jj®

©
"Per:hataan yang balk dan Pe`\tn,berian ma'af lebih balk dart

sedckah yang diiringi dengan sesuatu yang menyckitkan
(Perascan si Peneri".). Allah Mcha Kciya lagi Mcha

Penyant""".

(Qs. AI Baqarah [2]: 263)

Abu    Ja'far    berkata:    "Maksud    firman-Nya:     a;:=33
''Perhafczcz#  );¢#g  bczz.4"  perkatgan  yang  bagus,  panggilan  seseorang

untuk kawarmya yang Muslim. i:¢ii3 ''Dcz# pe"berz.a# ma! 'o/' artinya:
Menutupi  aib  dan keadaan bunk  saudaranya ketika dia mengetahui
akan hal  itu  lebih baik di  sisi  Allah daripada shadaqah yang diikuti
dengan  menyakiti   penerima,   artinya  mengeluhkan   dan   menyakiti
dengan sebab shadaqahnya". Berdasarkan riwayat berikut :

6014.   AI  Mutsarma  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan

:eenpt:::¥]=]al.i:y::rkda:i:E;±¥=a£;r;:a:I;43ap:Djh#;
"Perkataan  yang  baik  dan  pemberian  ma'Of  lebih  baik  dart

sedekah   yang   diiringi   dengan   sesuatu   yang   menyakitkan

/perasczcz#   sz.   peHerz.maJ"   dia   berkata:    "Seseorang   menahan
hartanya lebih baik daripada menginfaqkan hartanya kemudian
disertai     dengan     menyebut-nyebut     dan     menyakiti     hati

penerimaw.124i

1241    Ibid.
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Ardapun  f3I:rrnerINya;.   2±?£[3f   Allah   Maha  Kaya   lagi   Maha
Pe");a#fw#   maksudnya:  Allah tidck butuh sesutu yang mereka
shadaqahkan,  Maha  Santun  ketika  tidak  menyegerckan  siksa

pada orang yang menyebut-nyebut shadaqch di antara kamu dan
tidck menviksa orang yang shadaqah dengan cara saperti itu.

Mengenai  hal  ini  terdapat  riwayat  dari  Ibnu  Abbas  sebagai
berikut:

6015.  AI Mutsama menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abdullch
bin  Shalih  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mu'awiych
menceritakan  kepadaku,  dari  Ali  bin  Abi  Thalhah  dari  Ibnu
Abbas:   tsljl    ''Ma!foa  K¢);a"  adalah  yang  Maha  Sempuma
kekayaan-Nya, rJlt  ''Mcfea Pe#)/¢#/w# " adalah yang sungguh
Sempunakesantunan_Nya.1242

©©©

5i€dal`'gt5';'fy-tjj`i>frfifei#y'#\£6.j\G.'i3:

rfe9\#b€,as±S.f¢j!.tj,ri`i>dr,;.y',Tu,t,6{€~c,¥,'al'L'

i;i;.6£g;<p3i±ty€\5Ji=,'i±±'L#&>\j,'fu:i=€6¢\i€

©6#'f'¢#fGrfe.y'Jaijfie
"Hal orang-orang yang beriman, janganlch kamu

menghilanglcan (Pchalc[) sedehahmw dengan menyehot.
rtyebt4tnya dan 7nenycikiti (Perasaan sj P€7terima), seperd
orang yang menafkdr:ken harianya haTena riya kepaha
man«sia dan did tidck beriman kepadr Allah dan hard

1242   Ibid.

------:                -----                             (
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kemndian. Maka Perumpanaan orang itw seperti Patu ticin
yang di atasnya aha tanah, kennd}aT baty .ivy didmpq
huidrn lebat, lalu meniadiah dia bersih (tidck bertanch)..

Mereha tidak mengrasai ses"atwpwn darn apa yang merekci
usahckan; dan AIch tidck memberi Petw\iwh kepaho orang-

orang yang hafir itw" .

(Qs. AI Baqarah [2]: 264)

L£S{A,S#3@=`=cew#ct,gitr,#nficA#.SifegrS##S
'i;eriman,  j-anganlah   kamu   menghilangkan   [pchala]   sedekahmu

dengan menyebut-nyebutnya dan menyckiti [perasaan si penerima],
seperti  orang  yang  menaforahkan  hartanya  karena  riya  kepada
manusia dan dia tidak beriman kepada Allal. dan hart kemudian)

Abu  Ja'far  berkata:   "Maksud  flrman-Nya:   `L#\: i.j\ €.'tsJ
''H¢z.or¢#g-ora#g);¢#gberz.7"a#"percayailahAllahdanRasul-Nya,Y'

i€±':i.\3+i  "Janganl_ah kaTr. me.nghilaTgpen  (p`afa::)` _S_:_:_:k=r:_u_':
dia  berkata:  Jangan  kamu  hilangkan  pahala  sedekah  kamu  dengan
sebab  menyebut-nyebut dan menyakiti penerima,  sebagaimana orang
kafir yang men8hilangkan pahala infaq hartanya u,6{'.'6? ''K¢re#a rz.y¢
frepada 7#cz#wsz.fl '', dia riya kepada manusia dengan perbuatarmya. Hal
itu karena dia menginfaqkan hartanya agar tampck di  mata manusia
bchwa   dia   melakukarmya   karena   Allah   ra'cz/a   sehingga   mereka
memujinya,   padahal   Allah   tidck  menjadi   tujuan   dan   tidck  juga
mengharap pchala dari-Nya, hanya saja dia melakukannya seperti itu
nampak di mata manusia agar manusia memujinya, sehingga mereka
berkata:  "Dia itu orang yang sangat dermawap dan dia adalah orang

yang shalih".  Mereka memuji-muji dengan kebaikan padahal mereka
tidak  mengetchui  ada  niat  tersembunyi  dari  infaq  yang  dia berikan,
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mereka tidck mengetaliui kedustaan pada Allah dan hari kianat yang
dia latan.

Adapun   fiman-Nya:   ±S.t££.{j,a'l>J.3.¥`j    ''Da#   dz.a   f!.daft
beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemndian"  mckrmnya,  aida,1ch..  D±a,
tidak percaya kepada keesaan dan ketuhanan Allah, dan tidak percaya
dengan hari K6bangkitan setelch mati. Amalnya hanya kiasan saja, dia
menjadikan  analnya  semata-mata  karena  Allah  dan  mengharapkan

pahala  dari-Nya,  padahal  dia  tidak  mempunyai  apa-apa  di  tempat
kembalinya  nanti.   Ini  merupakan   si fat  orang  munafik   dan  kami
katakan  dia  munafik.  Karena  penampilannya  orang  kafir  dan  yang
nampak kelihatan dia orang musyrik, diketahui bchwa semua amalnya
riya;  karena pelcku riya  adalch  orang yang memperlihatkan  amal  di
depan manusia yang nampak pada zhchimya untuk Allah sedang batin
diragukan    niat    pelakunya,    tujuannya    adalah    pujian    manusia
kepadanya.  Orang kafir, tidck ada seorang pun yang terkecoh tentang
amalnya,  bahwa  semua  amalnya  dipersembahkan  untuk  syetan  -
apabila  dia  menampakkan  kekafirannya-  bukan  untuk  Allah.  Bagi
orang yang seperti itu tidak ada riya dengan anal-amalnya".

Pendapat   kami   dalam   masalch   itu   seperti   pendapat   para

penakwil 1ainnya, berdasarkan riwayat berikut:

6016.  Yunus  menceritckan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Hani AI Khulani
berkata: Dari Amr bin Harits, ia berkata: "Sesungguhnya seorang
laki-laki pergi bexperang,  dia tidak mencuri, tidak berzina,  dan
tidak juga berkhianat, dia tidak kembali dengan merasa cukup,"
mcka     ditanyckan     kepadanya:     "Kenapa     demikian?"     Dia
menjawab:  "Seorang laki-1aki keluar sehingga ditimpa musibah
dari  Allah  yang  ditetapkan  kepadanya,  1alu  dia  mencaci-mcki
dan melaknati pemimpinnya dan melaknati wcktu dia bexperang,
dan  dia  berkata:   "Saya  tidak  akan  ikut  perang  bersama  dia
selama-lamanya! "  Ini merupckan kecelckaan atasnya,  dan tidck

------------------------     i
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ada baginya perumpanaan infaq di jalan Allah yang tidak diikuti
dengan  menyebut-nyebut   dan  menyakiti   penerimanya,   Allah
telah  membuat  perunpamaannya  dalam  AI  Qur`an:   &j<J`\ G.'t5J
J..'.Fi'\'9 :;ji`> #'1=.\35±4 .\Jfx.  "Hai orang-orang yarg ber.iman,

janganlah  harm  menghilanghan  (pahala)   sedekahmu  dengan
menyebut-nyebutnya   dan   menyakiti   (perasaan   si  penerima)"
Sampai akhir ayat.1243

a#,a.::a£;¥3,,:%t=ng,4;]gh&z€:,¢±.S,€jfk#;###
(riaka perumpamaan  orang itu  seperti batu licin yang  di atasnya
ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah
dia  bersih  (tidck  bertanah).  Mereka tidak  menguasal  sesuatupun
dart apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang kafir itu)

Abu Ja'far berkata:  "Mcksud  firman-Nya itu adalch:  Mcka

perunpamaan orang yang menginfaqkan hartanya karena riya kepada
manusia,  dia tidak beriman kepada Allah  dan Hari Akhir.  Huruf ¢cz

palda  fi"an:INya   ±5=:i   "Maha  perumpamaan   orang   itu   seperti"
kembali kepada tfjJ`.  g\;i;¢==r ''Sepe7./i. bczfw  /I.cz.#" kata sfeczgiv¢#  itu

untuk jamak  dan  mw/7~czd,  orang  yang  menganggapnya jamak  maka
mw/rachya   adalch  sfo¢givfl#¢fe   seperti  kata  fflmr¢fo   dan  f¢mr,   kata
#czfrwczfe  dan  7!czkfe/,  sedangkan  orang  yang  menganggapnya  mw/rod
mcka  jamaknya   adalah   sfoagiva#,   sAwfly   dan   sfo[J}y,   sebagaimana
seorang penyair berkata:

'243  As-Suyuthi  da|am  ,4d-Dwrr  ,4J  Mfl#/swr  (2/44)  dan  dinisbatkan  kepada  Ibnu

Mundzir dan Ibnu Jarir.
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'edi 'jf p, 8,3;1244

Tempat-tempat burung di atas batu-batu.

\£4jl jA ®`ji4j`  yaitu batu yang bersih. Firman-Nya:  €\i€;S
"Dz.  czf&s#);a   ¢cJ¢  /¢#&A"  artinya  di   atas  batu  itu  ada  debu,   ,'A:12i;
"Kemudian batu itu ditimpa" artrya mdrrrxpaberrfu »)!.,Y'. "Hlyan lebat"

yaitu  hujan  yang   deras   lagi   lebat,   sebagaimana   seorang  penyair,
Imru`ul Qais, berkata:

i245:ri;: 9ij ,.+\tfyi i2j\i                :hijififaff i;\1

Beberapa saat kemudian hlyan lebat jatuh di sekitarnya  terus
menerus.

Darinya dikatckan:  £\AL` `=J+  artinya langit menurunkan
hujan dan kalimat: u2>jtyl  i=Ji  artinya bumi diturunkan hujan. Firman-
"ya;.  (':if e ,'i1=S  "Lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)"  dia
berkata:  Hujan  yang  lebat  meninggalkan  batu  bersih  tidck  berdebu,
kata  sfeo/d  merupakan  batu  yang  keras  yang  tidak  ada  sedikit  pun
tumbuh-tumbuhan di  atasnya dan juga lainnya.  Ia adalah bagian dari
bumi yang tidak ditumbuhi apapun, begitu juga kepala,  sebagaimana

penyair Rurbah mengatakan:

i246£fyi L#o, 3iei JL3,1;                 9;iijoi :ji 9:!i3 ii'

Ketika dia melihat saya dalam bentuk yang bertambah tua kening
bagian depan yang menghilat.

'244  Ar-Rajiz  yaitu  AI  Akhyal  Ath-Tha`i  seorang  penunggang  kuda  dari  AI  Hirar,

lihat  A/  ,4gAa7".  (11/210),   dan  bait  ini  terdapat  dalam  i4/-£z.sa#   karya  Ibnu
Manzhur (u-).

[245  |mru`ul  Qais  adalah  seorang  penyair  Jahili  yang  sangat  terkenal,  bait  ini  ada

dalam  Dz.wcz#,  dan  7lbabaqaf  Fwfew/ j4sy-fyzt'czr¢  karya  Ibnu  Salam  AI  Jamhi

1246+7a9n)£me|antunkansyairiniada|ahRu'bahbinAIAjjaj,baitiniterdapatdalam

Diwan.

------------------------------   (
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Juga dikatakan untuk panci tebal yang lambat panas: jjA¢ jJ3,
dia menjadi tebal lambat panas, di antaranya penyair Ta'bath Syarr: ]247

]248 ]3# ,±0, I; * fa u'3

"Aha bukanlah awan, awan yang membawa petir dan howa dingin

dan buhan pula batu yang keras yang menghindar dart kebaikan."

Kemudian  Allah   rcz 'a!/c!   kembali  menyebutkan  orang-orang
munafik yang Allah buat perumpamaan untuk anal-amal mereka, Dia
berfirman:  Maka begitulah amal-amal mereka seperti batu licin yang
di  atasnya  ada  debu,  kemudian  batu  itu  ditimpa  hujan  lebat,  maka
hilang  semua  debu  di  atasnya,  hujan  meninggalkannya bersih  tidak
ada debu sedikit pun.

Secara    zhahir    orang-orang    muslim    melihat    orang-orang
munafik  mempunyai  amal  perbuatan,  sebagaimana  melihat  debu  di
atas  batu,  mereka  berlaku  riya kapada  orang  Muslim  dengan  amal-
amalnya,  mcka  apabila  hari  kianat  datang  dan  mereka  menghadap
Allah  hilang  semua  amal  perbuatannya  itu;  karena  mereka  berbuat
bukan  karena  Allah  sebagaimana  hujan  yang  lebat  menghilangkan
debu di atas batu, maka hujan meninggalkarmya bersih lagi licin tidak
ada  sesuatu  pun  di  atasnya,  maka  firman-Nya:   <uJ3j3.I<  ''Merefr&
fz.c7czk 7#e#grczscH. '',  artinya orang-orang yang membelanjakan hartanya

karena riya kepada manusia, mereka tidak beriman kepada Allah dan
hari  kiamat.  Dia  berfirman:   CuJ3j3.Y€   "Merek¢  fl.da!fr  "e#gra!sc}}."

pada hari kiamat, pchala sedikit pun dari amal perbuatan yang mereka
usahckan waktu di dunia. Karena mereka beramal bukan untuk bekal
kembali  nanti  dan  bukan  pula  karena  mengharap  ridha  Allah  di
akhirat,  akan tetapi mereka beramal karena riya kepada manusia dan

t247 Ta`bath Syan yaitu Tsabit bin Jabir bin Sufyan dan nasabnya berakhir sampai

Qais Ailan bin Mudhar bin Nazzar, 1ihat biografinya dalam D!.WOH hal 5 .
1248  Bait ini terdapat dalam A/-Lz.sa# (`+).

I I --11111--
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mengharap pujian dari mereka, maka tentu saja hasil anal perbuatan
mereka adalah apa yang mereka inginkan dan harapkan.

Kemudian Allah  memberitchukan  dengan  firman-Nya: G±€:~r}'
'®ifS';:gr\  "Dan  Allah tidak memberi petunjuk kepada  orang:orang

yang ha,r I./w" dia berkata: Allah tidak akan meluruskan mereka agar
mendapatkan  kebenaran  dalam  berinfaq  dan  beramal  perbuatan  lain
sehingga  mereka  melakukannya  dengan  benar,  mereka  cenderung
kepada kebatilan dalam melakukan anal perbuatan dan Allah biarkan
mereka   bergelimang    dalam   kesesatan.    Kemudian   Allah    rcz'cz/a
berfirman  mengingatkan  kepada  orang  mukmin:   "Janganlah  kamu
menjadi    seperti    orang-orang    munafik    yang    perumpamaan    ini
merupakan      gambaran      perbuatan      mereka,      sehingga      kamu
menghilan8kan pahala sedekah dengan sebab menyebut-nyebutnya di
hadapan orang yang menerima sedekali dan  menyckiti mereka, seperti
hilangnya pchala orang munafik yang menafkahkan hartanya karena
riya kepada manusia dan dia di hadapan Allah bukanlch orang yang
beriman kepada-Nya dan hari kiamat".

Pendapat   kami   dalam   masalah   ini   seperti   pendapat   para

penakwil lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6017.     Bisyr    menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadali, tentang firman-Nya:  Y' `L#\: &j\ €.'t±J
J.3'.F§'\'.:;Jj\>fe$1=.\S]S     "Hai    orang-orang    yang    beriman,

janganlah  kamu  menghilanghan  (pahala)  sedekahmu  dengan
menyebut-nyebutnya   dan   menyakiti   (perasaan   si   penerina)
sampai  dengan  ayat  ijfff \ZjJ;6£ts£   ''Ses%afap%#  dar!.  apa
};cz#g  merckcz  ctsczfo¢ha# "  ini  adalch  perumpamaan  yang  Allah
buat   untuk   amal  perbuatan   orang  kafir  di   hari   kiamat,   Ia
berfirman:  "Pada  hari  ini,  mereka  tidak  menguasai  perbuatan
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yang  telah mereka uschakan,  seperti hujan lebat meninggalkan
1249

batu dalam keadaan bersih tidak ada sesuatu pun di atasnya"

6018.    AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi, tentang
fiman-Nya:      t5'3€Yij£`l>#i:i#Y'       "Jo#grm/aft     fam%
menghilangkan      (pahala)      sedekahmu     dengan     menyebut-
nyebutnya   dan   menyakiti   (perasaan   si   penerima)"   sarrl:pa;i
dengar\  ayah,   'oiS}j';:jij\6ri6:4'di\'9   "Dan  Allah  tidaF  y.em_b=r:

petunjuk   kepada   orang-orang   yang   ka:f ir   itu"   .rrji   aiddrah;h
perumpamaan  yang  Allah  buat  untuk  anal  perbuatan  orang-
orang kafir di hari kiamat, Ia berfirman:  "Pada hari ini, mereka
tidak   menguasai    perbuatan   yang   telch   mereka   uschckan,
sebagaimana  hujan  lebat  meninggalkan  batu  dalan  keadaan
bersih tidak ada sesuatu pun di atasnya".1250

6019.  Musa  menceritakan  kapadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami, dari
As-Suddi,      tentang      firman-Nya:       t5'5€Y-ij{£3`l>#<i=ij!£Y'
"Janganlah  hamu  menghilangkan  (pahala)  sedekahmu  dengan

menyebut-nyebutnya  dgn  menyahiti  (perasaan  si  penerima)  "
sampai  dengan  ayat   i:;=±\=;i;jf t}£  ''Ses%afwp%#  darj  clpa
);cz#g mereha  wsafo¢ha# ''.  Adapun batu yang di  atasnya terdapat
debu, kemudian ditimpa oleh hujan, mcka hujan menghilangkan
debu dan meninggalkannya dalam keadaan bersih. Seperti inilah
orang yang menginfaqkan hartanya karena riya kepada manusia,
si fat  riya  menghilangkan  infaqnya,   sebagaimana  hujan  lebat
menghilangkan batu yang berdebu, maka   dia meninggalkannya
dalam  keadaan  bersih,  maka  begitulah  riya  meninggalkannya,

`249 As_Suyuthi  dalam Ad-Dun AJ MaHts#r (2/45),  Ibnu Hajar dalam FafA A/ Bczrl.

(3/277) dan Ibnu Jauzi dalam Zbd A/ "asz.r ( 1/318).t25°  Lihat atsar ini dengan rrmknanya dalam ra/sz.r Jb## j4br fJafl.in (2/518).
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dia tidck menguasai  sedikit pun yang telch dia lakukan,  Allah
berfirman   kepada   orang-orang   mukmin:    {;i`l>j€L<i:i|j!#Y'
i.>'.ffiro   "Janganlah  karm  menghilangkan  ®ajhaid)  sedekahm
dengan    merryebut-nyebutnya    dan    menyakiti    ®erasaan    si

pe»erz.mczJ "  mcka   kamu   menghilangkan  pahala   sebagaimana
Pahalasedekahhilangkarenariya.]251

6020.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritckan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami,   dari  Juwaibir,   dari   Adh-Dhahhak,   ia  berkata:
Seseorang yang tidak menaflcahkan hartanya itu lebih baik dari

pada   orang   yang   menafrahkan   hartanya  dengan  menyebut-
nyebut   dan   menyakiti   perasaan   penerima.   Allah   membuat

perumpamaan  seperti  orang  kafir  yang  tidak  beriman  kepada
Allah  dan  hari   Kiamat  menaflcahkan  hartanya,  maka  Allah
membuat   perumpamaan keduanya itu sana,  €\i±gLS e\l;£i;bff
l':ir= 1£=j: ».t>l'..'*\=:fi  "Seperti  batu  licin yang  di  atasnya  ada
tanah,  kemudian batu itu ditimpa hoyan lebat,  lalu menjadilah
dz.a    bersz.fo    /J!.drfr   berfa!#aA/"   maka   begitulah   orang   yang
menafkahkan  hartanya  karena  riya  kepada  manusia  kemudian
menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. 1 252

6021.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritckan   kapadcku,   ia   berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     pamanku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Bapakku   menceritakan
kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya:
€.>'.F§'\'u.gr\> Sfi=.\35±S.\Jfx. '&.SC€fts~   "Hat  orang-orang  yang
beriman, janganlah  kamu menghilangkan  (pahala)  sedehahmu
dengan    menyebut-nyebutnya    dan    menyakiti    (perasaan    si

pe#erz.m4J"   sanpai   dengan   ayat    &>\j,%JC%¢\j}j;g`|;£j}£f
i:S±i3=S   "Seperti  batu  licin  yang  di  atasnya  ada  tcLnah,

'25]  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/518).
'252  As.Suyuthi da|am Ad-Own. 4/ Ma#tswr (2/43).
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kemudian  batu  itu  ditimpa  hajan  lebat,  lalu  menjadilah  dia
bersz.fo  /fz.drfr berfa#afoJ " tidck  ada  sesuatu  pun  di  atasnya,  dan
seperti  itulah kondisi  orang munafik  di  hari kianat yang tidak
menguasai sedikit pun dari yang telah di uschakannya.1253

6022.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata: mnu Juraij berkata, tentang fiman-Nya:  fr<i:ilj!#Y'
J.>'.ffi\'9.:;}j\>       "Janganlah     hamu     menghilanghan      (pahal_a)
sedekahmu     dengan     menyebut-nyebutnya     dan     menyakiti

/perczsclcz#   sz.  penerz.rna/"   ia   berkata:   "Seseorang   menyebut-
nyebut  sedekalmya  dan  menyckiti  perasaan  penerima  karena

1254
sedekahnya sehingga dia menghilangkan pchalanya"

6023.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   It>nu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata,
tentang    fiman-Nya:     u;`3i~Y'j \£1' i|jfi<\~G 6|jj3.Y' ij    ''Kem%dJ.a#
mereha tidak mengiringi  apa yang  dinofkahkannya itu dengan
menyebut-nyebut   pemberiannya   dan   dengan  tidak  menyakiti

262)  kemudian/perascla#  sz. pe#erz.maJ"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:
®.,,-,-.,,,,,,.,..,,.,,,..,

membaca   ayat    ts'3€Y-iJJ`l>#i;i:j}±Y` i|;:\: i!S,¢ife     "Hai
orang-orang  yang  beriman,  janganlah  hamu  menghilangkan
(pahala)  sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti.
/peras¢¢# sz. pe#er!.m¢/ '' sampai  dengan ayat  ;.jft£ <u3+L=. Y<•\;;1=\±;> "Mereha tidak menguasai sesuatupun dari apa yang

rme7.eha usczfoaha# " kemudian ia berkata:  "Apakah kamu melihat
hujan  lebat  yang  meninggalkan  sesuatu  di  atas  batu?"  Seperti
itulch  kamu  menyebut-nyebut  infaq  dan  menyakiti  perasaan

penerima  tidak  menvisakan  sedikit  pun  dari  apa  yang  kamu
infaqkan.    Dia    membaca    firman-Nya:     i:j!±Y'i:;:\:&ji\€.'t5J
i.>'.fflro.:;S\>f±'1=  `'Hai orang-orang yang beriman, janganlch

t253  As.Suyuthi da|am Ad-Dwrr ,4/ A4a"tswr (2/45).
'254  Tidak kami temukan atsar ini dalam refereusi kami.

L..----
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kamu  menghilangkan  (pahala)  sedehahmu  dengan  menyebut~

nyebutnya  dan menyakiti  (perasaan  si penerima)"  da+ fir[rrm+
Nya;.  .;3=jf)5 jf :*,.\Sj;3\1:) " Dan apa saja harta yang baik
yang karrm nofhahkan (di jalan allah), maka pahalarrya itu untuk
hamu sendiri" , sarrxpali ayah  CJIE4.'$16  "sedang hamu  sedikit

pun  tidak  ahan  dianiaya  (dirugikan)"   (Qs.   A;i  Bayarch  T:2:I..
272).1255

Penakwi]an firman Allah T¢ '¢/¢: e`jfj  /B¢f« /z.cz.»J

Kami  telah  sangat  cukup menjelaskan makna kata  ®`jfa-J'
namun  kami  ingin  menyebutkan  pendapat  kami  dalam  masalah  ini
seperti   pendapat  para  penakwil   lain,   berdasarkan   riwayat-riwayat
sebagai berikut :

6024.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku    menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Pananku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Bapakku   menceritakan
kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya:

1::i;f]¢gr  "Seper'J.  bofw  /I.cz.#"  seperti  batu  yang  bersih  |agi

6025.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kani, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-

¥eyr:ih:,`:;;fJ=r  ''Seper'Z.  a"`W  /I.CZ.# " kata  ®lji4J`  maknanya

•255  |bnu  Athiyah  dalam  .4J  "ziAarrz.r  A/  Wra/.i.z  (1/357)  dan  tidak  kami  temukan

dinisbatkan kepada Ibnu Zaid.
'256  As-Suyuthi  da|am  ,4d-Dwrr  ,4/  Ma#tswr  (2/45)  dan  dinisbatkan  kepada  Ibnu

Mushannif.
'257   |bnu   Jauzi   da|am  Zad  A/  "as|.r   (I/319)   dan   kami   tidak   mendapatinya

dinisbatkan kepada Adh-Dhahhak.
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6026.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kapada    kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritckan kepada kami, dari bapalmya, dari Ar-Rabi, dengan
riwayat yang sana.1258

6027.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kapada kani, dari
As-Suddi, adapun kata 9\|;£Jf adalah nana batu yang disebut asfe-
Shof;at.\259

6028.    Bisyr    menceritakan    kapada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah, dengan riwayat yang sama.]26°

6029.  AI  Mutsama menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Abu  Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiych menceritckan
kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya:  g\jfj£
''BaJW/I.cz.#''maknanyaada|ahbatu.1261

Penakwilan rirman Allah r¢ '¢/a:  5i\j#Jt:t /KemwdJ.¢# b¢fw
itu ditimpa hujan lebat)

Penjelasannya telch terdahulu,  di  sini  disebutkan  orang yang
beapendapat seperti pendapat kami dalan masalah ini:

6030.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi,   adapun   tentang   firman-Nya:    3;\j    ''JJw/.¢#   /ebof "
maknanyaadalahhujan|ebat.1262

1258  |bnu Abi Hatim dalam ra/Fir (2/518).
1259   Ibid.

1260   Ibid.

]26'   |bnu  Abi  Hatim  dalarn  ra/sl.r  (2/518)   dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/

Mantsur (214S).
1262  |bnu Abi Hatim dalam ra/s!.r (2/518).
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6031.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:   Ishaq
menceritckan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada   kani,   dari   Juwaibir,   dari   Adh-Dhahhak:    &>\j,'fu:l=%
"Kemudian batu itu  ditimpa  hlyan  lebat" kata J+:`}\  aultrya,

hujanyang|ebat.1263

6032.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah seperti riwayat sebe|umnya. 1264

6033.  Diceritakan kepadcku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan  kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' seperti
riwayatsebe|urmya.1265

Penakwilan   firman   AIIah    Ta'a/a:    ``jfi='ji   /£a/zf
menjadilah dia bersih [tidak bertanah])

Di antara orang yang berpendapat seperti pendapat kami dalam
masalah ini mendasarkan pada riwayat-riwayat sebagai berikut:

6034.  Musa  menceritakan  kapadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kanii, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi  tentang  firman-Nya:    \'LL£,'i£±'L#    "£cz/w  7%e#/.adz./CZA
dia bersih (tidak bertanah)" ia.bcka;fa.. "Bers|H` .\266

6035.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:
Bapakku       menceritckan       kepadcku       katanya:       Pamanku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Bapakku   menceritakan
kepadaku,  dari bapaknya, dari  Ibnu Abbas tentang fiman-Nya:
i:i± i3=f3  "Lalu menjadilah  dia bersih  (tidak bertanah)"  ia

'263   |bnu Athiyah dalam A/ Mwfoa77-I.r j4J Wra/.I.z (1/357), dan Ibnu Jauzi dalam Zad A/

A4dsir ( 1/319) dan kami tidak mendapatinya dinisbatkan kepada Adh-Dhahhak.
`264  As.Suyuthi dalam ,4d-Dwrr ,4/ "aHtswr (2/45).
1265  |bnu Abi Hatim dalam ra/gi.r (2/518).    -
'266  Abdunazzaq dalam ra/s!.r (I/369) dari Qatadah.
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berkata:  "Dia meninggalkannya dalan keadaan bersih tidak ada
sesuatu pun di atasnya" 1267

6036.  AI  Qasim  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan   kepada   kanii,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  ia berkata:  Ibnu  Juraij  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata
teur*:ar[8 firrrlan-INya;.  i:i£ A£=j:  "Lalu  menjadilah  dia  bersih

/fz.drk   berfa#czfa/"      ia   berkata:   "Tidck   ada   sesuatu   pun   di
atasnya" 1268

6037.    AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami,  dari  Juwaibir,  dari Adh-Dhahhck tentang firman-
"ya;.       1'':}±         "Bersih       (tidak      bertanah)"      be:rrndun
meninggalkannyabersih.1269

6038.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitchukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitchukan kepada kanii, dari Qatadah tentang firman-Nya:
(:ife il±=S "Lalu menjadilch dia bersih (tidak bertanah)" tidalf
ada Sesuatu pun di atasnya.1270

6039.  AI  Mutsanna menceritakan  kepadcku,  ia berkata:  Abu  Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiych menceritakan
kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya:  i±±'X
l':}L  "Lalu  menjadilah  dia bersih  (tidak bertanah)"  tidck aida
Sesuatu pun di atasnya.1271

©®©

1267  |bnu ]auzi dalam Zad j4/ Mdsir ( 1/318).
1268   Ibid.

'269   Ibid.
]27°  Abdunazzaq dalam rcr/si.r (1/369).
t27 I Bukhari dalam pasal Zakat bab pamer dalam sedekah sebagaimana firman Allah:

Jsfiur)';i.lu.,.+3g6:fa\j}±$6\Si'oaS\q3G."Haiorang-orangyangberiman,janganlah
karm  menghilangkan  (pahala)  sedekahmu  dengan  menyebut-nyebutnya  dan
menyakiti (perasaan si penerima) " da,ri Tb" A;bbas secan mauqrf

I



T]atsirAth:"bari

;i;\=±+<,`,fit+t€jL'£~t=f*'j:i6#6.F€{#3

rfeGi±i`=L{\±±g,>\jt#f:®;;-i;i,3=!¥ndi
©#6jii'c,>'rifj£"jjffr,\jqit#€®G6

"Dan Pe"mpanaan orang.orang yang membelan].clkan
hartanya karena mencari keridhaan Allah den wntok

ketegu,hen iiwa mereha, seperd sebuch kchun yang terletck
di dataran tinggi yang disiram oleh haian lebat, rna:ha kebun

itu menghastlkan buck;nya d:ua kali lipat. ]iha huian lebat
tidck menyiraminya, maha haian gerimts (pun memedal) .

Dan Allah Mcha Meljhat apa yang hamw Perbwat".

(Qs. AI Baqarah [2]: 265)

Penakwilan    firman    Allah:     i~k£#?'5ZffGjj±6.jijffj
Flill-5±,€bjf;fiA<}^4;S  (Dan  perumpama;n  orang-;ran;  ;ang
membelanjakan  hatanya  karena  mencari  keridhaan  Allah  dan
untuk keteguhan jiwa mereka)

Abu   Ja'far   berkata:   "Yang   dimaksud   dengan   ayat   ini:
Perumpanaan  orang-orang  yang  menaflcahkan  harta  di jalan  Allah,
menyedekahkannya,   menggunakannya  di  jalan  Allah,   menjadikan
bekal bagi para pejuang di jalan Allah dan pada tempat kebaikan yang
lain dalam rangka mencari ridha Allah,  fur±;i I, \:±+<j  ''D¢# w#/wfr
4efegz/fo¢#  /.I.wa  merefu "  artinya:   Menguatkan  jiwa  mereka  untuk
berinfaq  dalam ketaatan kepada Allah  dan meneguhkannya,  berasal
dari    perkataan    seseorang:    telah    tetap    pada    perkara    ini   jika
keinginarmya    kuat,    merealisasikannya    dan    kukuh    pendapatnya
mengenai hal tersebut. Sebagaimana Ibnu Rawahch mengatakan:
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1272 i)faJ tfgiv¢6' ifa`3 L5L; 'i=jj:         i+ irf '4L€i I; &i c¥

Allah telah mengukuhhan kebaikan yang diberihan kepadamu dan
menolongmu, seperti menguhahkan Musa dan pertolongan orang-

orang yang ditolong.

Yang  dimcksud  Allah  dengannya:  karena  mereka  yakin  dan

percaya   dengan  janji   Allah   kepada-Nya   terhadap   apa-apa   yang
dinaflcahkan  dalam  ketaatan-Nya  tanpa  menyakiti  dan  mengungkit-
ungkit,  maka  mereka  dikokohkan  sehingga  selalu  bemafl{ah  demi
keridhaan Allah, disahkan tekad mereka dan diperlihatkan keyckinan
dari itu semua, serta kepercayaan terhadap janji Allah kepada mereka.
Karena  itu  sebagian  mufassir  mengatakan  bahwa   fejJ<p` bermakna
kepercayaan,    dan    ada    yang    mengartikan    keyakinan,    karena
menetapkan jiwa orang-orang yang menaflcahkan hartanya demi ridha
Allah melalui keyakinan dan kepercayaan terhadap janji Allah".

Demikian  maknanya  seperti   dijelaskan  oleh  para  mufassir
dalam riwayat-riwayat berikut :

6040.  Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami  ia  berkata:  Ychya
menceritakan  kepada  kami  mengatakan:  Sufyan  menceritakan
kepada kami dari Abu Musa, dari Asy-Sya'bi ia berkata:   \ijJ<j

i+ill   .i:,   "Dan   untuk   ket?g:than   jiva   mereka"   artrya;."KepercayaandankeyakinanM.1273

6041.  Ahmad  bin  Ishaq  AI  Ahwazi  menceritakan  kepada  kani  ia
berkata:   Abu  Ahmad  menceritakan  kepada  kami  ia  berkata:

'272  Bait  syair  tersebut  dalam  Sirah  lbnu  Hisyam  (4/16),  (126)  oleh Abdullah bin

Rawahah  salah  satu  syahid perang  Mu'nah.  Ketika  ia  melantunkannya  datang
Rasulullah datang kepadanya dengan tersenyum seraya bersabda:

2, tis 9uj3

:'273"ff¥d"i;#g:s':bmuignagi:a"Th`;P#gta±'::!a'ira/s!r(2/519),ThnAthiyahdalan"
Muharrir AI Wdyiz (11359)

)-
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Asbath  menceritakan  kepada  kami  dari  As-Suddi  ia  berkata:

Fir±il  .J5, €tif3  "Dan untuk fe!sguhan jtwa mereka"  achnyiL.."Kepercayaan dari diri merekaw.1274

6042.  Musa bin Harm menceritakan kapada kami,  ia berkata:  Amr
menceritakan  kapada  kami  ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada kani dari As-Suddi katanya  fe±f *, €*i€L>'  "D&» w»f#fr
Aefegrfo¢H      /.I.WCI       7#ereha"       artinya:        "Keteguhan       dan

pertolonganw.1275

6043.  AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman-Nya:

i+T;f  .i:, €i33  "Dan untuk keteguhan jiwa mereka"  ainnya;.
keyakinan dari  diri mereka. Ia berkata:  "Ketetapan yang penuh
keyakinanw.1276

6044.  Yunus  menceritakan  kapadaku  ia  berkata:  Ali  bin  Ma'bad
menceritakan kepada kami dari Abi Mu'awiyah dari lsma'il dari
Abu  Shalih  tentang  firman-Nya:  fe±f  i;  \=±+<.`  ''D¢#  %#f"A
AeJegrtAcz» /.I.w  mereha"  ia  mengatakan:  "Keyakinan  dari  diri
merekaw.1277

Sebagian mereka mengatakan, bahwa  fiman-Nya:     i;  €ji<u`

F±T±SI  "Dan  untuk  keteguhan jiwa  mereha"  mckrmrrya balowa
mereka  meneliti   di   nana  mereka  meletakan   harta  mereka.
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6045. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu`ammil   menceritckan   kapada   kami   ia   berkata:    Sufyan

'274  Da|am  sebutkan  oleh  Ibm Hatim dalam  ra/sl.r (2/519),  Ibn  Athiyah  dalam ,4/

Muharrir AI Wajiz (\13S9)
'275 |bn Abi Hatim menyebutkarmya dalam ra/sl.r (2/520 )
'276 Dalam sebutkan oleh Abdurrazzaq (1?369` dan Ibnu Athiyah dalam ,4/ MWAarrJ.r

AI Wofiz (\?359)
'277|bnAthiyahda|amkitabA/Afwham.r4JHrajk(1/359)

--------------                         I
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menceritakan  kapada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid:

fiT±f  .i;, €Eif;  "Dan untuk keteguhan jiwa  merekq':.^awinya.."Meneliti di mana mereka memberikan harta mereka". t278

6046. AI Mutsanna menceritckan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami ia berkata:  Ibnu AI Mubarak
menceritakan  kepada  kami  dari  Utsman  bin  AI  Aswad  dari
M:njahid..  Fir±il  .ti, €*f;  "Dan untuk keteguhan jiwa mereka"
maka saya bertanya kepadanya: "Apa arti C|=*-?" Dia menjawab:
"Meneliti di mana mereka meletakkan harta mereka". 1279

6047.   Ibnu   Wcki'   menceritakan   kepada   kanii   ia  berkata:   Ubay
menceritakan kepada kani dari Usman bin Aswad dari Mujahid:

rir;f.ti,€*f3"Danuntukketeguhanjiwq.p:^ereha"±aberkata:."Mereka meneliti di mana meletakkannya". L28°

6048.   Ibnu   Waki'   menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ubay
menceritakan kepada kami dari Ali bin Ali bin Rifa'ah dari AI
Hasan   tentang   fiman-Nya:    fej;i  I,  fejJ€j    ''Da»   w«Jwk
fre/egrA¢# jz.wcl  mereha" ia berkata:  "Mereka meneliti  di  mana
mereka meletakkan harta mereka, yalmi zakat". ]28]

6049.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritckan   kepada   kami   ia   berkata:    Ibnu   AI   Mubarck
menceritakan  kepada  kami  dari  Ali  bin  Ali  ia  berkata:  saya
mendengar AI Hasan membaca: fejif i; €*j<D' ,fit +\£jL' £~t#{
"Karena  mencari  keridhaan  Allah  dan  untuk  keteguhan  jiwa

"ere4cz"     dan  mengatakan:   "Jika  seseorang  bertekad  hendck
mengeluarkan  sedekch  maka  ia  meneliti,  jika  sczdczgaA  karena

'278 A| Mawardi dalam dalam A#-IVwhaf wa AJ Uyw#( 1/240)
'279 A| Mawardi dalam j4#-IVwkclf wa j4/ Uyw" ( 1/240)
`28° A| Mawardi dalam A#-IV#haf wa j4/ Uyw# ( 1/240)
`28' Ibnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/520), AI Mawardi dalam j4#-IVwhaf wa A/ Uyw#

(1/340),IbnAthiyahdalamf4/A4wAam.rAJ7ya/.I.z(1/359)

I ].`-I.'-..--I--
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Allah mcka ia melangsun9kannya, I.ika ia ragu (ada tujuan lain)
makaiamengurmgkanniatnyaw.1282

Abu  Ja'far  berkata:  "Penakwilan  yang kami  sebutkan  dari
Mujahid dan AI Hasan jauh dari makna zhahir ayat.  Karena mereka
menakwilkan  fiman-Nya:     +g±;i  I,  \=±+<u'  ''D¢»  zt7tfztA AeJegztAa#

/.I.wa   mereha"  dengan   arti:   /czsJ¢bbwf   (meneliti),   sehingga  mereka
mengartikannya  seperti  itu,  karena  orang-orang  meneliti  di  mana
meletakan  harta  mereka.  Seandainya  demikian  maka  ayat  tersebut

f:i::e;::"##-gi;fl-t¥;,:#-¢Jdfra.;:P*m:;fafT,:'fa:
ge=g::rf:tr=g::::ao:=:#=p;,qi,'|#;(gfeg-¥¥l|:f;::
fulan menghawatirkan masalch in'i. Demikian juga firman-Nya  €*fu`

hT±il   L3,  "Dan  untuk  keteguhan jiwa  mereka"  jika  awinya,  orang-
orang meneliti di mana meletakhan sedekah me,reka®pada tempatnya
makaayatiniberbunyi}j+;i::¢¢±:I-jj3bukan\=:+€3.Jadi,mcksud
dari   ayat  ini   saperti   yang  kami  katakan,   yaitu  pengokohan  dan

penetapan  dalam  diri  mereka  dengan  tekad  yang  kuat  dan  yakin
terhadap janji Allah.

Jika ada yang berkata:  "Boleh jadi ayat ini sama dengan ayat

a:£:9#~gz[::;Z3b]?d8;%aafoniif#:r:tackdaen%?:"""e'ek"in""
Jawabnya:     ini    jelas    kasus     yang    berbeda,     ini     boleh

dikatakan  th±tJ-  karena jelas bahwa *;€f   £L j£S:u`  "Dcz#  berz.bac7¢A/&A

I;?aa.:::r;aan%et"£€a=:i::::t,fr;`a:::"#~£}enal¥nfe5£#jbdaanhanw:r:d:
Arab biasa melakukan hal  seperti  ini,  memakai  7%asAdar bukan dari
lafazh / 'z./ yang didahulukan, jika/ 'z./ tersebut menunjukkan apa-apa

]282 |bnu Abi Hatim dalam ra/s!.r (2/520), n)n Athiyah dalam A/ MWAarr!.r .4/ Wa/.i.z

(I/359)
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yangdipakainya.SebagaimanafirmanAllch:1`€¢t<W.f6;j#i'6fj''D¢#
Allah menumbuhhan ha:mu dart tanah dengan sebaik-baiknya", (Qs.
Nuul  [71]:  17),  dan firman-Nya:   G==  lst;f  \{:;;ij   ''Da#  mendl.d!.kya
de#gr# pe7tdz.d!.ha# );cI#g baz.*" (Qs. Aali 'Imraan [3] : 37), dan kata cz#-
#czb¢/ adalah bentuk mc]sfadclr dari kata #¢ba/a,  ini dibenarkan karena
sebelumnya  terdapat  kata  a#bafa,  yang  menunjukan  bahwa  kata
tersebut   berasal   darinya.    Dan   arti   dari   ayat   itu:    Allah   telah
menunbuhkan kalian sehingga kalian tumbuh dari bumi.  Sedangkan
dalam  firman-Nya:   rff   *,   €±+<,'  ''Da!«  "7t/«A  kefeg7zAa» jz.w&
mere4a " tidck ada indikasi yang membolehkan berpaling dari bentuk
kata kelj a tersebut.

Arti   un9kapan  itu:   dan  mereka  meneliti   agar  meletakkan
sedekah  mereka  pada  tempatnya,  maka  dig!+nckan  untuk  makna-
makna   yang   digunakan   oleh   firman-Nya:   th=5:J<   ap`!   :Jfi€j    "D¢#
beribadahlah  kepada-Nya  dengan  penuh  ketekunan" 'dan mashdar-
mczswczr serupa yang dipalin8kan dari¢ 'z./ yang nampck sebelumnya".

Sebagian mereka mengatakan: bchwa firman-Nya:    *,  \£±Tji<9'

;t±i;i  ''Da#  ##fw4 4efegr¢fea# /.I.wo merefa " artinya:  perhitungan dari
diri mereka, berdasarkan riwayat berikut:

6050.    Bisyr    menceritakan        kepada    kami,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami  dari   Qatadah:   ;ri;i    I,    €±+i   ''D¢#   w#/wfr
4efegwfecz#  /.I.wcz   merchtz"   ia   berkata:    "Perhitungan   dari   diri
merekaw.1283

Abu Ja'far berkata: "Pendapat ini juga jauh dari makna kata
czf-/cztsb].f, karena kata f¢tsbz./ tidak dikenal dalam pembicaraan dengan
arti   +Ltir`:   perhitungan  (mengharap   pahala),   kecuali  jika  yang
dimcksud  oleh  mufassimya  adalah  bahwa  orang  yang  bersedekah

'283  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/520) dan AI Mawardi dalam .4#-IVwfa/ wa A/

Uy„„(1/340)
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mencharapkan pahala,  dan jika itu  yang  dimaksud  berarti  ia benar,
tapi kata z.Afz.s¢b artinya bukan /czrsbz.J sehingga diartikan demikian".

PenakwilanfirmanAllah:\{{±±iL<61>`;t#tliife#jff
31£ 5±,+'. q;i i oS Sf:± (Seperti sebuah irebun y;ng 't6rlet;k di
dataran  tinggi  yang  disiram  oleh  hujan  lebat,  maka  kebun  itu
menghasilkan   buahnya   dua  kali  lipat.   Jika   hujan   lebat  tidak
menyiraminya,  maka  hujan  gerimis  faun  memadai].  Dan  Allah
Maha Melihat apa yarlg kamu perbuat)

Abu  Ja'far  berkata:   "Yang  dimaksud  oleh  Allah  dengan
firman-Nya  ini:  Dan perumpamaan  orang-orang  yang  menaflcahkan,
menyedekahkan  dan  mendermakan  hartanya  dalam  ketaatan  kepada
Allah tanpa mengungkit  serta menyckiti  orang yang diberi  sedekah,
karena  itu  demi  keridhaan  Allah  dan  sebagai  kepercayaan  dari  diri
mereka terhadap janji-Nya  adalah  seperti  kebun  ,3££  !££ /.¢##aA..
kebun.  Telah  kami  berikan  dalil  yang  cukup  bahwa  cz/ /.cz##czfo  itu
adalch  tanan  sebagaimana  yang  telah  diterangkan  sebe|umnya.1284
ij!/I: dataran tinggi, yaitu sesuatu yang menonjol dari bumi sehingga
tidak terkena air yang mengalir, dan disebutkan demikian oleh Allah,
karena  bagian  bumi  yang  tidck  terkena  air  mengalir  dan  lembah-
1embah  lebih  kasar,  dan  taman  yang  tanahnya kasar  lebih baik  dan
indah  buahnya,  tanamannya  dan  tumbuh-tumbuhannya  dari  tanah

yang halus,  karena itu ketika menggambarkan  sebuah taman A'asya
mengatckan:
i285:}±± :+; '|€:|f s\; ;i:;zi      :=;:: ,J:;=j' L¢u:j :r :=>;;\;

1284 Lihat tafsir ayat no. 25 dari surah ini.
'285  Bait  syair  tersebut  dalam  Di.wa#  .4/ t4 's}7a.  Dia  adalah  Maimun  bin  Qais  dari

sebuah qasidah yang beljudul: (ij+.j. i)j) dan arti Cj+`: nama tempat di Bani Asad
dan Bani Yarbu'  yang terrnasuk salah €atu daerah subur bagi orang Arab,  dan
arti jJa4`: sering hujan dan lebat.



SwrahAIBaqarch

"Salah satu kebun dart kebun-kebun tanah keras sangat banyak, itu

sem:un harena dituruni oleh hlyan yang sering dan banyak."

Ia  menggambarkan  bahwa  tanian  itu  dari  ,4/  Hczz#z.;  karena
tanaman  dan  tumbuh-tumbuhannya  lebih  baik  dan  lebih  kuat  dari
tanaman  dan  tumbuh-tumbuhannya  yang  ada  di  lembch  dan  tanah
rendah. Di kata r¢bwafa ada tiga dialek dan setiap dialek dibaca oleh
kelompok tertentu dari para Ahl gz+a `a/. Yaitu ij!3  dengan hunf r¢
dibaca  dAa!mmaA,  dan  itu  bacaan  para  g"rro`  Madinah,  Hijaz  dan
Iraq.  ij!3  dengan humf ra dibaca/cz/feczfo  dan ini bacaan orang-orang
Syam  dan  sebagian  dari  Kufch  dan  juga  dianggap  sebagai  dialek
Tamim.   ijfj   dengan  huruf ra  dibaca  faczsrczfo  dan  ini  bacaan  Ibnu
Abbas sebagaimana telali disebutkan".

Abu Ja'far berkata:  "Menurut saya bacaan yang dibolehkan
hanya dengan huruf rc  dibaca /czf%czfe  atau dfea!mmafa,  karena bacaan

yang  ada  di  daerch  arab  hanya  dengan  salah  satu  dari  itu.  Bacaan
dengan  dfoammclfe  lebih  saya  sukai  daripada /affaaA  karena  itu  yang
lebih  masyhur  dalam  bahasa  Arab,  dan  penolakan  dengan  bacaan
faczsrczfe   itu  menjadi  tanda  yang  jelas  bahwa  bacaan  hasrafo   tidak
dibolehkan.    Dinanakan    6j!j    karena   bertambch,    menebal    dan
meninggi, dari perkataan   j£+.  Sg&J`  lha  l!j jika membengkak maka
membesar".

Penakwilan    kami    adalah    sama    dengan    para    mufassir
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6051.  Muhammad bin Amr menceritckan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa  menceritakan
kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman-
"ya;.  -.£±>  (-j4€  ]SS "Seperti  sebuah kebun yang terletak di
dczfar¢#    fz.#ggz"   mengatakan   rabwafo    adalah   tempat   yang
datarannyatinggi.1286

'286 Mujchid da|am ra/sj.r (244) dan Ibm Abi Hatim dalam ra/gin (2/520).
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6052.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kapada  kani,  ia  berkata:
Abdunazzaq memberitahukan kepada kami ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Mujchid berkata:  "Ia
adalah dataran tanch yang tinggiM.1287

6053.    Bisyr    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:    Yazid
menceritakan kepada kami ia berkata: Sa'id menceritckan kapada
kami dari Qatadah:    :.j{£ ,3££ jfr "Seperfz. sebwafo frebwH );¢#g
Jer/efczfr dz. d¢/¢ra# fz.nggz.'' ia berkata: "Dataran tinggiw.1288

6054.   AI   Mustama   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhck:  :®j!.i* ,3££ j£3'
"Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi", rabwah

yaitu  tempat  yang  tinggi  yang  tidak  dialiri  sungai-sungai,  dan
terdapattanan.1289

6055.  Musa  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kani dari
As-Suddi: ij!ji yaitu bukit keci| dari bumi.`29°

6056.  Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritckan kepada kani dari bapaknya dari Ar-Rabi':      jfr
-£fi,,-34S"Sepert`i.:`ebuahkebunyangterletakdidatarantinggi"

yaitubukitkecii.1291

6057.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  ia berkata:  Ibnu Juraij  berkata:  Ibnu Abbas berkata:
-£fi> {-;fs  )$3 "Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran

1287 Abdurazzaq dalam ra/s!.r ( 1/370).
1288 |bnu Abi Hatim dalan ro/sir (2/520)
'289  As-Suyuthi dalam Ad-Dw" A/ Ma#tswr dari Ibnu Abbas (2/42) dan disandarkan

L2so::?aardafhiTbtlp£:¥£#eEELM:idanzanir.surfeeryangadapadakami.
129'  |bni Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/520)
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fz.»ggz."  yaitu  tempat  yang  tinggi  yang  tidck  mengalir  air  di
atasnya.1292

Sebagian mufassir mengatckan bchwa artinya adalch yang datar,
berdasarkan riwayat sebagai berikut:

6058.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami  ia  berkata:
''\   Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami  ia berkata:  Ma'mar

memberitahukan  kepada  kanii  dari  AI  Hasan  tentang  firman-
Nya;.  -£f±>  ,-§S€  )$3 "Seperti  sebuah  kebun yang terletak di
c7¢f&rzz#  fz.»ggz." ia mengatakan:  "Yaltu tanch daratan yang lebih
tin88i dari permukaan airM.1293

Abu Ja'far berkata:  adapun maksud fiman-Nya:  a;\j  G;fi
''ycz#g dz.sz.rczm  o/efe  few/.a#  /ebclf " adalah  taman  yang berada  di  bukit

kecil  itu terkena hujan yang deras.  Wrabz./ artinya hujan yang tetesan
aimya   sangat besar.  Dan maksud firman-Nya:  ri:I+  \{i±=i  L{6
"Maha kebun itu menghasilhan buahaya dua halt lipat" aiid]chbch:wa.

tanan tersebut telah menghasilkan buah dua kali lipat ketika terkena

:eu;::£y:::t::r:Sat£:u;;:fj:g+k.anjk,:t;::;::a:ta:ase#d:[=gpde£:egg:
orang   yang   makan,   dikatckan:    iJ>`j   alfi   i:Jfij    cthfi   `=Jfi
sebagaimana ungkapan seorang penyair: " "

w"ri*ia°.!k*dy3      #      *giviifrit3
¢,,,

I 292  As_Suyuthi da|am Ad-Dwrr .4/ A4lcl"tswr (2/46)
'293  Abdurazzaq dalam ra/s}.r ( I/369,370) di catatan yang ada pada kami dari tafsir

Abdurrazzaq:  (adalah dataran bumi yang tidak ada aimya), dalam A/ M%Aarrz.r
AJ  Wfl/.I.z karya  Ibnu  Athiyah  (1/459).  Adapun  yang  dikatakan oleh AI  Hasan
rabw¢A adalah dataran bumi yang tidak lebih tinggi dari air.

`294  Dia  ada|ah  AI  Husain  bin  Sa'd  sebagaimana  yang  disebutkan  AI  Ashfahani

dalam  ,4/  [4gAa»z.,   dan  dinisbatkan  oleh  Asy-Syajari  (hal.   24)  kepada  Abi
Mudhris An-Nahdi.

]29?+.I,Bait  syair tersebut terdapat dalam 4/ AgAa»z. (hal.  10274)  dan disebutkan bait

sebelurmya :

*di'!jrti,i3%       iBijrp,.y!3ip'Ii!
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Bukanlah makan jika saya memakannya dengan cara
meranpas, bukan pula lapar jika saya lapar dengan penuh

penderitaan.

Maka hunf a/z/ di/¢ffo¢Akan karena mempunyai arti j 'z./, dalil

yang menunjckkan hal tersebut kata  afjr  Yj  dan kalau huruf ¢/I/
dibaca   d7!aj#mczA,    maka   artinya   akan   menjadi   mckanan   hingga
in,inanya:   Tidak   ada   mckanan   yang   saya   makan   dengan   cara
meranpas.

Adapun fiman-Nya:   #|1£ fr,`j  \f:~£T i .G6  ''/I.fa fr%/." /e6"
tidak menyiraminya,  maka  hajan  gerimis  faun  memadai)" k:aha ath-
fho//  artinya  embun  dan  hujan  gerimis,   seperti   dijelaskan  dalam
riwayat berikut:

6059.  Abbas bin Muhammad menceritckan kepada kami  ia berkata:
Hajjaj   menceritakan   kepada   kami   ia   berkata:   Ibnu   Juraij
mengatckan:  "Jfai adalah embun", dari Atha`  AI Khurasani dari
IbnuAbbas.1296

6060. Musa menceritakan kapada kami, ia berkata: Amr menceritckan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kani dari
AS-Suddi: adapun affo-ffoo// : ada|ah embun.1297

6061.    Bisyr    menceritckan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami dari Qatadah  'JIS 3+,`j I;;£T P€ o56 ''J!.ka few/." /e6"
tidak menyiraminya, maha hlyan gerimis  (pun memadai)" ya;rfu

"Jika tidak ada yang mahan mahananha maka saya tidak mengangkat tangan untuk
mahan"

Dernikian juga di sebutkan oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dalam A/ BasAa `[.r wa j4dz-
Dza4feo`I.r  (hal.   932)  dan  AI  Absyihi  dalam  A/  A4wsJafAra/ (hal.   845)   dan
dinisbatkan kepada seseorang dari Bani Fahd. Arti kata i`jj.. siksaan yang sangat

i2so |eseFu#th*ire:a¥##as£; Ma„ts„r (2/46)  dan Ibnu Athiyah dalam "
Muharrir AI Wofiz (\/360`

1297  |bn Abi Hatim dalam ra/sir (2/521)
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hujanrintik.1298

6062.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kalni, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak, ia berkata:  "¢fA-
fAa!// artinya hujan gerimis, tidak derasw. ]299

6063.  Ammar  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu  Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' a!ffo-/focz//

yaitu hujan rintik. 1300

Abu   Ja'far  bekata:   "Yang   di   maksud   oleh  Allah   dengan

perumpanaan  ini:   sebagaimana  berlipat  ganda  hasil   taman  yang
disebutkan sifatnya ketika disiram oleh hujan, kalau bukan hujan yang
deras, bisa juga oleh  gerimis,  demikian pula Allah melipatgandakan

pahala  orang  yang  bersedekah,  orang  yang  menaflcahkan  hartanya
demi   mencari   keridhaan   Allah   dan   mengukuhkan   dirinya   w7tfwfr
bersedehafo    tanpa  mengungkit  dan  menganiaya,  baik  banyak  atau
sedikit  sedekahnya,  tidak clan rugi  dan tidak  akan hilang  apa yang
dinaflcahkannya,   sebagaimana   dilipatgandckan   hasil   kebun   yang
disifati  oleh  Allah  yang  terkena hujan  lebat  atau hanya rintik-rintik
maka   kebaikannya   tidak    akan   hilang    dalam    kondisi    apapun.
Penjelasan  yang  kami  katakan  terhadap  makna  tersebut juga  dianut
oleh   sekelompok  penakwil".   Berdasarkan  riwayat-riwayat   sebagai
berikut:

6064. Musa menceritckan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-suddi: ftil± fr>`j \;;i ?' ®,6 vi:i+ ia±'i L{6 "M&Aa Aeb%«
itu menghasilhan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak
menyiraminya, maka hujan gerimis ®un memadai)" ia berkata:.

'298  As.Suyuthi dalam ,4d-Dwrr A/ Ma#tswr (2/46)
'299  |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sl.r  (2/521)  dan  As-Suyuthi  dalam  i4d-Dwrr  A/

Mantsur(2146).
'3°°  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/521).
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"Sebagaimana  kebun  tersebut  men8hasilkan  buahnya  dua kali

lipatbegitupulapahalaorangyangberinfaqdigandakan".]3°]

6065.    Bisyr    menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan
kepada kami dari Qatadah: ini adalch perumpamaan yang di buat
oleh Allah terhadap  amal  seorang Mukmin,  ia berkata:  "Tidak

pemah kehilangan kebaikan,  sebagaimana taman tersebut tidak
pemah  terlepas  dari  siranan,  kalau tidak  terkena hujan  deras,
makaiaterkenahujangerimisw.[3°2

6066.   AI   Mustanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritckan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami  dari  Juwaibir dari  Adh-Dhahhak,  ia berkata:  "Ini
adalah  peruinpanaan  orang  yang  menaflcahkan  hartanya  demi
mencari keridhaan Allah SWT". 1303

6067.  Ammar  menceritckan  kepadaku  ia  berkata:  Ibnu  Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang
fiman-Nya: ,at +\±+' £~tfff #'}i 6±3i± ;.j{ ''Or¢#g-ora#g
yang membelanj ahan hartanya karena mencari keridhaan Allah"
ia mengatakan:  "Ini  adalah perumpamaan  yang  diberikan  oleh
Allah bagi anal seorang Mukmin". t3°4

Jika  ada  yang  mengatckan:  "Bagaimana bisa dikatckan    FJf  cj$6£51£  »J!,\')  `4;i  "Jika  hlyan  lebat  tidak  menyiraminya,  maka

few/.a#  ge7~z.mz.s  /pw77  mem¢dcH) "  sedangkan  kabar  ini  ditujukan
kepada hal  yang sudah berlalu?"  Dijawab:  "Yang dimcksud  di

`3°'  Ibnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/521), Ad-Dwrr .4/ Ma#tswr (2/46) dan Ma!'¢/!.in

.4f-ra#zl./ karangan AI Baghawi ( 1/3 83).
]3°2  As-Suyuthi dalam j4d-Dwrr A/ Ma#ts#r (2/46,47) disandarkan kepada Abd bin

Humaid dan Ibnu Jarir.
t3°3  .4tsar iri tidak kami dapatkan disandarkan kepada Adh-Dhahhak pada sumber

i3orka::aAdbafdirif=|andai¥.ra/I,.r(2/5igrAs.suyuthidalamAd-Dw„4/Ma#tswr

(2/45) disandarkan hanya kapada Ibnu Abi Hatim
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sini adalah bahwa ayat tersebut mengandung kata ha#cl.  Makna
arti  ungkapan tersebut:  maka kebun itu menghasilkan buahnya
dua kali lipat. Jika hujan lebat tidck menyiraminya, mcka hujan

gerimis,  dan  ungkapan  itu  seperti  perkataan  seseorang:   saya
telah menahan dua ekor kuda, kalau saya tidak mengurung dua

:::[arkguadadu=¥kaors,a¥:nhg=yaatT:ensT¥;£a:se::rakkua::y:::
disembunyikan yaitu 4cz#a! karena itd adalah 4feabar, seperti kata
seorang penyair:

:i=j' t,;fty€ ij' i*9i L \S;  #   \ " °1€+' 'k a;Z€ Ji ; +€ H'3
Jiha   kami   menyebuthan   nasab   hami   maha   tidcklah   yang
melahirhan saya seorang yang buruk maha mau tidak mau kamu
harus diakui.

Penakwi]an  rirman  A]]ah:  {±6  6|S=i€  a+, 'fifj tz)¢» .4//¢A
Maha Melihat apa yang kamu perbuat)

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud dengan ayat ini: wahai
manusia   sesungguhnya   Allan   mengetahui   sedekah   yang   kalian
berikan, Maha Melihat, tidak ada  yang tersembunyi bagi-Nya sedikit

pun terhadap  sedekah atau yang lainnya, mengetahui  siapa di  antara
kalian  yang  memberi  dan  mengungkit  dan  menganiaya  dan  yang
memberi   demi   mengharap   keridhaan   Allah,   dan   mengukuhkan
keinginan dirinya, maka Dia menghitung semua hingga Dia membalas
kalian  atas perbuatan kalian,  kalau baik maka baik pula balasarmya,
kalau buruk maka buruk pula balasannya.

Yang   dimaksud   oleh   Allah   dengan   ini   adalah  peringatan
terhadap  sanksi-sanksi-Nya  kepadamu  dalam  beberapa  nafkah  yang
dibelanjakan oleh hambaNya, dan anal-anal lain, agar jangan sampai

'3°5  Penyaimya  adalah  Zaidah  bin  Sha'sha'ah,  dan  bait  tersebut  terdapat  di  j4/

Mughni, \ihat Mughni Al-Labib an Kutub AI A `arib, cetakan Da"ssala]:n (\/52).

)---
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ada  hambINya  melakukan  hal-hal  yang  dilarang,  atau  berlebihan
melakukan  perkara  yang  diperintahkan,  karena  semua  itu  berada
dalan   penglihatan   dan   pendengaran   Allali    r¢'a/a.    Dia   Maha
Mengetahui, Menghitung dan Mengawasi malchluk-Nya".

©©®

G3±'cr,cj=?t=fg'givfc;,'ij;,'al'Sj:=®i{±=£it3';.i
J.~ife'£j:,'al'6#.{'ch:i±ij*j3{j±cr:G±2,'al'#€Y.t

;±±'fi{<j=;€d,`irisJ£`63lrfajjJt#\£~tGl=<6

© 69'gr .pe E4q.\
" Apahah add salah seorcmg di cmtaramtt yang frogin

memptmyai kebem kt4rma dan anggw yang mengalir di
bawa7.nya s«ngdi~si4ngdi; did memp«nydi drzam kebtm itt4
segala macam bttch.hachan, kemudian drtanglcih masci twci

Pads orang jto sedrng did mempwnydi ketw7rman ycmg
masih kectl-kectl. Mcka kebun iou ditinp angin keras yang

mengandung apt, tar terba:kalch, Demihianlch AIch
menerangkan ayah-ayah.Nya kepaho hamu supaya hamu

memikirhamya". (Qs. AI Baqarah [2] : 266)

--:i;i:ftyi;;;5c:i;rfrifk(;;ak;ir;;as-a;ah;;or-arig-iri'ant;ramu

yang ingin mempurryai kebun kurma dan anggur yang mengalir di
bQtwahnya  sungai-sungai;  dia mexppunyai  dalam  kebun  itu  segala
macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu

#%j?%a#]£#r*¥:{ga:€t#€ri+HJ±':+#1?i



SurchAIBaqarah

sedang  dia  mempunyai  keturunan  yang  masih  kecil-kecil.  Maka
kebun   itu    ditiup   angin    keras   yang   mengandung    apt,   lalu
terbakarlah)

N
<

Y

Abu Ja'far berkata:  "Yang dimaksud Allah dengan firman-

y\9j±,'£L£F2£::'jL`,,4fa;B€¥;:gf?i\#`L>#<€tap;i.ff=.tj££\,L>€;¥j.
•\}=±  \SJ,   26    ;jf   G.3±}€  "Hat  orang-orang  yang  beriman,

janganlah    hamu    menghilanghan    (pahala)    sedehahrrm    dengan
menyebut-nyebutnya  dan  menyakiti  (perasaan  si  penerima),  seperti
orang yang menqfkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan
dia    tidak   beriman    kepada    Allah    dan    hart    kemudian.    Maka

perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah,
kemudian  batu  itu  ditimpa  hajan  lebat,  lalu  menjadilah  dia  bersih

(tidak bertanah).  Mereka tidak menguasai sesuatupun dart apa yang
mereha wsaAczha# " (Qs. AI Baqarch [2]:  264) adalah firman-Nya  £,';.i

i±ctt,G±2,'J'jS<YIG3±'cr,cj=¥t:ijjT?€ji~'i=,'ul`Sj:=bii±rii:;SS 'X;.)=jx9 ±{;1Ji "Apakah ada sdlah sd;orang di antaramu yang ingin

mempunyai  kebun  karma  dan  anggur  yang  mengalir  di  bowahrrya
sungai-sungai;  dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah~
buahan, kemudian datanglah masa tua" .

MalKs"d fi\:rmarINya i±i=5}'.3'Sl  "Apakah ada salah seorang di
a7!faramw   };any   I."gz.#"   apakah   ada   salah   satu   dari   kalian   ingin
mempunyai   taman-kebun   dari   kurma   dan   anggur-   mengalir   di
bawahnya  sungai  dan  ia  memiliki  di  kebun  itu  semua jenis  buah-
buahan.   DAamz.r  fea   yang   ada  pada   4j   kembali   kepada  kata   JLri
sedang  Ub  yang  ada  pada  kata  \{j  kembali  kepada  iii`.   'A,:\=jij
''Ke7#wdz.¢# dczfa#g/czfo " maksudnya salah satu dari kalian menjadi tua

dan  mempunyai  keturunan  yang  lemah  '.~ti#  '€j:  ,'J'6  ''Sed&#g  dz.a
mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil" .

Allah menjadikan kebun dari pohon-pohon kuma dan anggur

yang   dikatakan   oleh   Allah   SWT   untuk   hamba-hambanya   yang
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beriman:    "Apakah   ada   salah   seorang   di   antaramu   yang   ingin
mempunyai..."  itu sebagai perumpanaan bagi naflcah orang munafiq

yang   dilakukan   karena   ingin   dipandang   orang   (riya),   dengan
menyatakan  mencari  ridha  Allah,  maka  orang  memujinya  di  masa
hidupnya dengan sedekah yang dilihat secara lahirich, pemberian dan
amal  1chiriahnya, maka keindahan itu saperti keindchan kebun yaitu
taman  indah  yang  terdapat pohon  kurma  dan  anggur juga berbagai
buah-buahan   di   dalamnya   yang   diumpanakan   Allah   bagi   amal
seorang mukmin; karena amal yang telch dilakukannya secara lahirich
di dunia terdapat segala kebaikan di dunia  yang dapat menghindarkan
diri,  kehormatan,  harta,  keturunannya,  mendapat  pujian  orang  dan
mendapat  banyak  keuntungan  yang  tidak  dapat  dihitung,  maka  ia
mendapat   segala   kebaikan   di   dunia,   saperti   kebun   yang   Allah

perunpanakan  untuk  amalnya,  bahwa  ada  di  dalamanya  berbagai
macam buah-buahan.

KemudianAllahberfirman:'.~€£'£j:,'d'6:Sj-t'4:\=;ij'Ke"wdz.a#
datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan
)/a#g  mc]sz.fo  frecz./-4ecz./"  yakni  pemilik  kebun  tersebut  telah  tua  dan
memiliki  keturunan  yang  lemah  dan  kecil  (kanak-kanck)  tat:{6
''M¢ha  *ebw#  I.fw  dz.fj.wp"  maka  kebun  itu  ditiup  angin  keras  yang

mengandung  api   ££j£;:S  ''£a/w  ferdahar/¢fo" kebun tersebut terbakar
oleh   angin   yang   mengandung   api,   padahal   dia   dalam   keadaan
membutuhkannya dan memerlukan buahnya  (hasil)  sebab  usia  yang
sudah tua, tidak mampu mengelolanya, kondisi anak-anck masih kecil
dan ia sudch tidak mampu merawat mereka.  Sehingga tidck ada lagi
sesuatu baginya yang lebih dia perlukan daripada kebun serta buah-
buchnya yang telch terkena topan yang mengandung api. Dikatakan:
begitu pula orang yang menaflcahkan hartanya untuk di lihat manusia

(riya),  Allah  memadamkan  cahayanya,  dan  memusnahkan  analnya,
dan   menghilan8kan   pahalanya   hingga   ia   menemui-Nya,   dan   ia
kembali kepada-Nya dalam keadaan sangat memerlukan amalnya, di
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saat tidak  ada  celaan,  tidak  ada cara melapaskan  diri  dari  dosa dan
tidak ada taubat, dan amalnya lenyap seperti terbakamya kebun yang
di  gambarkan  Allah  ketika  pemiliknya  telah  tua  dan  anak-anaknya
yang masih kecil  sangat membutuhkan kebun itu,  tetapi  sudah tidak
ada lagi manfaatnya.

Itu  semua  dicontohkan  untuk  mereka  dengan  fiman-Nya:
frL,;6£g£€L2ji6y€\5Ji=±±='L##>\j,'^:i=%¢\i€#9\#d=:r,;{==
•\j:1=  "Maka  peru:mpamaan  orang  itw  seperti  batu  licin yang  di

atasnya  ada  tanah,  kemudian  batu  itu  ditimpa  hajan  lebat,  lalu
menjadilah  dia  bersih  (tidak  bertanah).   Mereha  tidak  menguasai
sescfa/wp##  dczrz.  czpcz  };a7tg  7"erefacz  wsafe¢fatz# "  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:

264)

Abu   Ja'far   berkata:   "Terdapat   perselisihan   pendapat   di
antara  para  mufassir  tentang  malma  ayat  ini.  Akan  tetapi  makna
ungkapan  perkataan  mereka,  meskipun  berbeda  cara  pengungkapan

pada ayat tersebut, kembali kepada makna yang telah kami sebutkan,
dan penjelasan yang paling baik  serta terdekat terhadap makna ayat
adalah pendapat As-Suddi.

6086.'3°6    Musa    menceritakan    kepadaku,    ia    mengatakan:    Amr
menceritckan kepada kami, ia mengatckan: Asbath menceritakan

5£±¥#j'ch::±:±LSL¢Gd±ee#;i;#j:;;C£'„u;,%jgzjf9;

antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang
mengalir  di  bawahnya  sungai-sungai;  dia  mempunyai  dalam
kebun  itu  segala  macam  buah-buahan,  kemudian  datanglah
masa tua pada orang itu sedang dia mempunyal keturunan yang
masih  kecil-kecil.   Maka  kebun  itu  ditiup   angin  keras  yang
me#gr#dw#g apz.,  /a/w fe7~bclfac]r/aft " Ini adalah perumpamaan lain

'3°6  Urutan penomeran riwayat dari  6067  1angsung  ke  6086  adalah sesuai  dengan

kitab asli yang dijadikan nijukan untuk edisi indonesia ini. Editor-.
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untuk  penaftchan  yang  riya,  bahwa  ia menalkahkan hartanya
untuk diperlihatkan kepada orang-orang, mcka habislah hartanya
dengan  riya,  hingga  Allah  tidak  memberinya  pahala,  maka  di
hari  kiamat  ketika  ia  memerlukan  ®ahala)  nafkahnya  ia  akan
mendapatkamya telch terbckar oleh riya, maka tidck lagi  ada,
sebagaimana  pemilik  kebun  membiayai  kebunnya,  ketika  ia
memerlukan  kebunnya  dan  ancknya  banyak,  datanglah  angin
keras  yang membawa  cuaca panas  yang membakar kebunnya,
hingga ia tidak mendapatkan apa-apa, demikian juga orang yang
menaflcahkanhartanyakarenariya.1307

6087.  Muhammad  bin  Amr  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kani  dari  Isa  dari  Ibm  Abi
Najih dari Mujahid tentang flrman Allah:  ,'ul` <jc€ ®i Efi t.';i

?)C;}}3±±t;,'-i3="Apaka_hadas?lahseoran.?diant.aramuyang
{ngin rhempunyai kebun kurma dan anggur" seperti orang yaus
melalaikan ketaatan kepada Allah sampai mati. Ia berkata: Allah
berfirman:    Apckah    ada    salah    seorang    di    antara    kalian
menginginkan  dunia  tanpa  beranal  kebajikan  dan  beribadah
kepada Allah, saperti orang yang punya kebun yang mengalir di
bawdrya  sungai-sungai  ini,  ia  mempunyai  dalam  kebun  itu
segala   macam   buah-buchan,   kemudian   datanglah   masa   tua
sedang ia mempunyai keturunan yang lemah, masih kecil-kecil.
Maka kebun itu ditiup  angin keras  yang mengandung api,  lalu
terbckarlali,  mcka  orang  yang  seperti  dia  setelah  kematiannya
seperti  orang  yang  terbakar  kebunnya  dalam  usia  tua,  tidck
memberikan  apapun,  dan  anaknya  pun  masih  kecil  tidak  bisa
memberikan  apapun,  begitu juga orang yang  lalai  setelch mati
Segalasesuatumenjadipenyesa|an.1308

'3°7  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  ra/s!.r  (2/523)   dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dwrr  A/

Mantsur (2/48).
`3°8  |bn A| Mubarak dalam kitab Az-Z#Ad (1/546)---,---(
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6088.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadalni,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  mujahid
riwayat yang sana.13og

6089.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kapada  kami  dari  Abdul  Malik  dari  Atha`,   ia
berkata:  "Umar bertanya kepada orang tentang ayat ini, maka ia
tidak   mendapatkan   seorang   pun   yang   bisa   memuaskannya,
samapi  Ibnu  Abbas  mengatakan  sedang  ia berada  di  belakang
Umar;  "Wchai Amirul Mukminin,  saya ingin tahu tentang ayat
ini",   ia   berkata:   mcka   Umar   menoleh   kepadanya,   seraya
mengatakan:   "Pindahlah  ke   sini,  kenapa  engkau  mengaggap
remeh   dirimu?"   Ia  berkata:   "Ini   adalch  perumpamaan  yang
diberikan  Allah,  Apakah  ada  salah  seorang  di  antara  kalian
berbuat  seumumya  dengan  perbuatan  orang  baik  dan  orang
beruntung  (bahagia),  hingga ketika ia  sangat memerlukan  agar
umumya  berakhir   dengan   baik   ketika   umumya   habis,   dan
kematian  mendekatinya   ia  mengakhirinya  dengan  perbuatan
orang  yang  menderita,   rusaklch  semua,  mcka  ia  membakar
sesuatu yang sangat ia perlukan". `3]°

6090.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  bapakku
menceritakan kapada kami dari Muhammad bin Salim dari Ibnu
AbiMalikch,bahwaUmarmembacaayatini:€£=®ii±rifj';i

?¢±}; ±±; i;,»-i==  ,'S "Apahah ada salah seorang Ji antaramu
yang    ingin    mempunyai    kebun    kurma    dan    anggur"    .La
mengatakan:  "Ini  perumpalnaan  bagi  seseorang  untuk  berbuat

1309   Ibid.

`3`°  Ibn Hajar dalam Fal4 ,4/ Barl. (8/202), As-Suyuthi dalam i4d-Dwrr A/ Ma#tswr

(2/48,49).
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anal  shalih,  hingga  sampai  alchir  hayatnya  di  saat  ia  sangat
memerlukannya,tapiiamelakukanperbuatanburck".L3tL

6091.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarck
memberitchukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata:  saya
mendengar Abu Bckar bin Malikch memberitahukan dari Ubaid
bin Umair bahwa ia pemah mendengamya mengatakan:  Umar
bertanya  kepada  para   schabat  Rasulullah   SAW,   ia  berkata:
Apakahkaliantaliuuntukapaayatiniditurunkan:®ii±-rifj';.i'
L±)=:}};   ±±;   c;,  '-±== .'S  Cife  "Apafa_h  ad:  salah.seorang  di..
dntaran;u  yang  ingin  mempunyai  kebun  kurma  dan  anggur"
mereka   mengatckan:   "Wrcz//crfew   a!'/¢m!"   Mcka   Umar   marah,
seraya  berkata:   "Katckan  tchu  atau  tidak  tahu!"  Maka  Ibnu
Abbas berkata: "Saya mempunyai sesuatu tentang ayat itu wchai
iinirul   Mu`minin".    Umar   berkata:    "Katakan   wchai    anak
saudaraku  dan jangan  engkau  remehkan  dirimu!"  Ibnu  Abbas
berkata:   "Perunpanaan  bagi   sebuch  anal",  Umar  bertanya:
"Amal yang mana?" Dia menjawab: "Untuk sebuah amal". Maka

unar   mengatckan:    "Seseorang    yang    kaya   beramal    baik,
kemudian    Allah    mengirim    syetan    kepadanya,    maka    ia
melckukan  kemaksiatan   hingga   ia  menenggelamkan   seluruh
amalnya". Dia berkata: "Saya telah mendengar Abdullah bin Abi
Malikah menceritckan yang seperti itu dari Ibnu Abbas"

1312

6092.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan kepada kami,  ia berkata:  AI  Hajjaj  menceritckan
kepadcku dari Ibm Juraij, ia berkata:  saya telah mendengar Abu
Bakar  bin   Abi   Malikah  memberitahukan  bchwa   ia  pemah
mendengar Ubaid bin Umair dari  Ibnu  Juraij  ia berkata:  Saya

pemah  mendengar  Abdullah  bin  Abi  Malikah  berkata:   saya

!3` I  AI Qurthubi dalam ra/sl.r (3/319), IbnuHajar dalam F¢JA A/ Barz. (8/202)
]3'2  Imam A| Bukhari dalam tafsir AI Qur`an (4538)
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pemah  mendengar  Ibnu  Abbas  berkata:   "Aadalch  Umar  bin
Khaththab  bertanya kepada para  sahabat  Rasulullah  SAW  dan
menyebutkan yang seperti itu, nanun Umar mengatakan:  "Bagi
seseorang    yang    beramal    baik,    kemudian    dikirim    syetan
kepadanyamckaiaberbuatkemaksiatanM.1313

6093.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadcku     dari     Ibnu     Juraij,     ia     berkata:     saya     pemah
menanyakannya     kepada     Atha`.     Kemudian     Ibnu     Juraij
mengatckan:   Abdullah  bin  Katsir  memberitahukan  kepadaku
dari Mujahid, mereka berdua mengatckan: "Diumpanakan untuk
sebuah anal".

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata: "Saya mengumpamakan
sebuah  amal  yang  semula amal  shalih,  maka itu  seperti kebun
kurma dan anggur mengalir di bawahnya sungai-sungai, terdapat
di  dalarmya  buch-buahan,  kemudian  beramal  buruk  di  akhir
hidupnya dan  ia berbuat keburukan  yang berlebihan hingga ia
meninggal dalan kondisi seperti itu, maka itu adalah angin keras

yang membawa api yang telah membakar kebun tersebut, dan itu
perumpamaan   atas   keburukan   yang   dilakukannya   ketika   ia
meninggal".

Ibnu   Abbas   berkata:   "Di   kebun   itulch   kehidupannya   dan
kehidupan     anaknya     terbckar,     maka     ia     tidak     mampu
menyelamatkannya   disebabkan   usianya   yang   telah   tua   dan
keturunannya   tidck   mampu   melindungi   kebun   mereka   di
sebabkan   mereka   masih   kecil   hingga   kebun   itu   terbakar.
Berkata: "Ini seperti orang yang bertemu denganku (alnal) dalam
keadaan  ia  sangat memerlukanku.  Maka ia tidak mendapatkan
sesautu dariku, dan ia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari

t3]3  AI  Halcim  dalan  A/  M"sfzzdro*  (2/283),  dan  mengatakan:   "Hadits  ini  sahih

menurut syarat Bukhari-Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi".
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siksaan  Allah  sedikit  pun  dan  tidak  marnpu  membuat  kebun
karena  usianya  yang  telah  tua  dan  usia  anaknya  yang  masih
muda,  begitu  juga  tidak  ada  taubat  jika  amal  sudah  terputus
ketikamatin.1314

Ibnu Juraij berkata: Dari Mujahid:  Saya mendengar Ibnu Abbas
mengatckan:   "Itu  adalah  seumpana  orang  yang  lalai  dalam
ketaatankepadaA||ahsarnpaimatiw.1315

Ibnu Juraij  dan Mujahid berkata:  "Apckch ada salah seorang di
antaranu yang ingin mempunyai dunia  dan tidak berbuat taat di
dalanmya kepada Allah, ini seumpana orang yang mempunyai
kebun,  orang  yang  seperti  itu  setelah mati  sama dengan  orang
ketika  kebunnya  terbakar  di  saat  usianya  yang  telch  tua  dan
anak-anaknya yang masih kecil  tidak manpu berbuat  apa-apa,
begitu pula seorang yang lalai setelah mati hingga segala sesuatu
tinggalpenyesa|anM.1316

6094.     Bisyr    menceritckan    kepada    kami     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan
kepada kani  dari  Qatadah tentang  firman Allah:   ®i i±=£ifj';.i
3fsH'\ \S;;5 oi,s±jf ?lf;f}; ±±i i;,'-i3=.'* 6fe  "Apakah  ada  salf h
seorang di  antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan
anggur yang mengalir  di bowahnya sungai-sungai" .ia berkata:.
ditimpa angin yang mengandung udara yang sangat panas,  al,`1r
G9'§3£3-S{3:15€S\';3i'ifitj;i         "Demihianlah         Allah
menerangkan    ayat~ayat-Nya    kepada    hamu    supaya    hamu
memz.Az.7fa»«}7cz"   ini   adalah   perumpamaan:   maka   pahanilah

perumpanaan-perumpamaan       Allah,       sesungguhnya       Dia
berfiman:   6Lgr.i t€£ ~l<£3=; Gj Lcr,rfu, \±±';;S J=±:<y.raizfj    ''Da#

""  Ad-Dwrr ,4/ Ma!#ts#r karya As-Suyuthi (2/48)
1315   Ibid.

`3`6  Ibnu Abi  Hatim dalam  ra/s|+ (2/522)  As-Suyuthi  dalam Ad-Dwrr 4/ MaHtswr

(2/48)
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perumpamaan-perunpamaan ini Kami buat uutuk manusia; dan
tiada yang  memahaminya  kecuali  orang~orang yang  berilmu".

(Qs. AI Ackabuut [29]: 43). hi adalch seseorang yang telch tua
usianya,   rapuh   tulangnya   dan   banyak   anaknya,   kemudian
terbakarlah     kebunnya     padahal      dalam     kondisi      sangat
memerlukannya,  ia mengatakan:  "Adakah di  antara kanu yang
ingin amalnya (hilang darinya) pada hari kiamat di saat ia sangat
memerlukamya" 1317

6095.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitaliukan kepada kani, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan kepada kani dari Qatadch tentang firman-Nya:
'-53=     ,'*  Gfe   61   ;±E±£}}  '.:St "Apahah  ada  salah _s,3,o_r„ang  di

antaramu yang ing;n mempunyai kebun"  sarapall  i::;:fi "Lalu
/erb¢har/c!W' ia mengatckan:  "Maka hilanglah kebunnya di saat
ia   sangat  memerlukannya  ketika  usianya  tua,   lemah   untuk
mencari  naflcah  dan mempunyai  keturunan  yang  lemah  (kecil)
tidck   bisa   memberi   manfaat".   Ia   mengatckan:    AI   Hasan
mengatakan: "Terbakarlah, malka musnahlah sesuatu yang sangat
ia  perlukan",  itulah  arti  perkataannya:  "Apckah  ada  di  antara
kamu    yang    ingin    amalnya    hilang    di    saat    ia    sangat
memerlukarmya".

6096.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
bapakku     menceritckan     kepadaku,     ia    berkata:     pananku
memceritckan   kapadaku,   ia   berkata:   bapakku   menceritakan
kepadaku   dari   bapaknya  dari   Ibnu   Abbas:   Allah  membuat

perunpanaan yang indah dan semua perumpanaan Allah SWT
ituindch.Iaberkata:Diaberfirman:I;~'i3;,'j€|£=®i;±=£i'..';i

±±i  "Apakah _ ada_  salap.  seorarg  9j< f n:a,ranu  y,ang..:n?in
inempunyai  kebun  kurma"  sarapa;1  i;I;3ri  SS=  ct, \4±, "Dalam
kebun    itu    segala    macam    buah-buahan"    ±a.   bedsata:.    "Ta

]3"  ra/s|.r Abdurazzaq (I/370).
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membuatnya  di  saat  mudanya  ketika  sudah  berusia  tua  dan
mempunyai keturunan lemah di akhir hidupnya, datanglah angin
keras yang membawa api, mcka terbakarlah kebunnya dan dia
tidak mempunyai kekuatan untuk menanaminya lagi serta tidak

punya   keturman   yang   baik   yang   bisa   memberi   kebaikan
kepadanya.

Demikian   juga   orang-orang   kafir   di   hari   kiamat,   jika   ia
dikembalikan kepada Allah dengan tidak mempunyai kebaikan,
mcka  ia dicela  sebagaimana  orang  ini  dicela karena  tidck  ada
kekuatan    untuk    menanam   kebun    seperti    itu,    dan    tidak
mempunyai   kebaikan   yang   bisa   memberikan   manfaat   di
kemudian  hari,  sebagaimana  anaknya  tidak  memberi  manfaat
dan    ia    tidak    mendapatkan    pahalanya    ketika    ia    sangat
memerlukamya sebagaimana ia tidck mendapatkan kebunnya di
saat ia sangat memerlukannya ketika usia tua dan keturunannya
lemch.

Ith adalch perumpamaan yang diberikan oleh Allah bagi orang
Mukmin dan orang kafir atas apa yang diberikan kepada mereka
di dunia. Bagaimana seorang Mukmin selamat di ckhirat, diberi
kemuliaan,  kenikmatan  dan  harta  di  dunia,  sedangkan  orang
kafir dibukakan untuknya di dunia harta yang tidak pemah habis
dan  disimpankan  untuknya  keburukan  yang  tidak  akan  lepas
darinya   dan   ia   kekal   di   dalamnya   dalam   kondisi   hina,
disebabkan   ia   membanggckan   diri   di   hadapan   orang   lain,

percaya  dengan  apa  yang  dimiliknya  dan  tidak  mempunyai
keyakinanbahwaiaakanbertemudenganTuhannya.`3[8

6097.  Diceritakan kepadcku dari Ammar, ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kepada kani  dari bapaknya  dari  Ar-Rabi':    €.';.i

±ri3 ci,.-33=  .'S   Cfe 6h .F±E±;j} "Apakah ada salah seorang di
'3]8  |bnu  Abi  Hatim dalam  ra/sz.r (2/524)  As-Suyuthi  dalam Ad-Dwrr ,4/ Ma#ts#r

(2/47)
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antaramu  yang  ingin  mempunyai   kepyn  kurm_a"  Lid  Td.a!*

perunpanaanyangdiberikanAllah:c;,'i=,'al'Sj:=di;±±::i£3';.i
?)=:3}3±±"Apakaftadas?lahseoran5di.anfaramu.r.angin.5i:
;empu'nydi kebun kurma dan anggur"... ba.ginya   ±± c±, \4±,

. ±:;±);  "Dalam  kebun itu  segala  macam buah-buahan"  sedans
orang  itu  telah  tua  usianya  dan  mempunyai  anak-anck  kecil.
Allah menguji mereka dengan kebun yang mereka miliki, maka
Allah   mengirim   angin   keras   yang   membawa   api   sehingga
terbckarlah    kebunnya    dan    orang    tersebut    tidak    mampu
menyelamatkan kebunnya karena usia tua juga karena anaknya
masih  kecil,  maka  keburmya  telah  musnali  di  saat  ia  sangat
memerlukan.  Ia tn`rkata:  "Adakah  di  antara kanu  yang  ingin
hidup  dalam  kesesatan  dan  kemaksiatan  sanpai  mati,  hingga
datang    hari    kiamat    amalnya    hilang    di    saat    ia    sangat
memerlukannya", maka Allah berkata: "Wahai anck Adam kamu
datang kepada-Ku di saat engkau sangat perlu kepada kebaikan,
makamanayangen9kaupersembahkanurfukdirimu?wL3]9

6098.   Yunus   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitchckan    kapada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Yazid
mengatakan: dan ia membaca firman Allah:  {J± Y' iL#\: &ji\ €.'tE;I
J.>'.f f i\'D .:;:i\> #'S= "Hat orang-orang yang be_riman, jangan!ah
kamu  menghilangkan  (pchala)  sedekahmu  dengan  menyebut-

nyebutnya   dan   menyakiti   (perasaan   si   penerima)"   (Qs.   AI
Baqarah  [2]:  264)  kemudian  memberikan  perumpamaan  dan
berkata : ?G:i; }+al? t;, ';£; ,'j Sj:= cji i±3;i fj';.i  ''4pafafo ado
salah sea;ang di antaramu yang ingin mempuryai kebun karma
don a#gg%r" hingga   fj:;::$ 3lf 9ej 3\±;`.~G\=;€ m4:afaa fre6w# I.f%
ditinp  angin keras yang mengandrng apt, lalu terbaharl.afi'.'  i?
mengatakan: mengalirlah sungainya dan berbuah,   +.~6::. '€j?> ,'d'6

^  £1:;;:E  'jk  g±, »3IC=;;`.T36!^=:fi "Sedang dia mempunyai keturunan

]3L9  Kanri tidak menemukan atsar ini dalam sumber yang ada pada kami.
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yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang
me#g¢#dwng apz.,  /a/w ferdahar/aft " apakah ada di antara kalian

yang   mau   seperti   itu?   Sebagaimana   seseorang   dari   kalian
memperindah     diri     karena     mengeluarkan     sedekah     dan
naf kahnya,  sampai-sampai  ia  mengatakan   saya  mempunyai
kebun dan mengalirlah sungai-sungainya dan berbuahlah dan itu
semua untuk  anak  dan  cucunya,  tetapi  kebun  tersebut  ditimpa
oleh angin keras yang membakarnya. ]32°

6099.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Zuhair  menceritakan
kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak tentang firman-
Nya:#€Y-fG3:'di,Gj=?t:ig'giv?I;,'i=.'ul`Sjc=®i;±=£itJ';.i
"Apahah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai

kebun kurma dan  anggur yang mengalir di bowahnya sungai-
s##grz.",  seseorang membuat kebun yang di  dalamnya terdapat
berbagai  macam  buah-buahan,  maka  datanglah  masa  tua  dan
mempunyai  ketum  nan  yang  lemah,  kemudian  kebun  tersebut
ditimpa oleh angin keras yang membawa api dan terbakar, maka
ia tidck manpu menyelamatkan kebumya, karena  usianya yang
tua   dan   keturmannya   pun   tidak   mampu   menyelamatkan
kebunnya,    mcka    musnahlch    sumber    kehidupannya    dan
kehidupan   keturunannya.   Ini   adalah   pemmpamaan   yang   di
berikan oleh Allah untuk seorang yang kafir,  Dia mengatakan:
"Ia  bertemu  dengan-Ku  di  hari  kiamat  dalam  keadaan  sangat

membutuhkan     kepada     kebaikan,     akan     tetapi     ia     tidak
mendapatkan kebaikan itu ada pada-Ku, dan juga tidak mampu
menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah sedikit punw. 1321

Abu  Ja'far berkata:  "Kami  telah menunjukkan dalil bahwa

penakwilan yang lebih tapat adalah apa yang kami  sebutkan, karena

'32°  A/ MWAarr!.r ,4J Wajz.z karya Ibm Athiyah (1/360).
'32t  Kami tidak menemukan atsar ini dalan sumber yang ada pada kami.



SwrahAIBquarch

Allah telch melarang hamba-hanba-Nya yang Mukmin mengungkit-
ungkit dan menganiaya dalam bersedekch.   Kemudian Ia memberikan

perumpamaan  bagi  orang  yang  mengungkit  dan  menganiaya  orang
yang   menerima   sedekahnya,   yaitu   seperti   orang   yang   riya   dari
kelompok  orang  munafik  yang  menafkahkan  hartanya  karena  ingin
dilihat orang.  Maka kisah ayat ini dan yang  sebelumnya merupakan

perumpamaan yang sama, sehingga diikutsertckan dengan yang serupa
itu lebih utama daripada penakwilkan  atas perumpamaan yang tidak

pemah disebutkan sebelum dan setelahnya.

Jika ada yang berkata:  "Bagaimana bisa dikatakan :Sj.i %:lfij
"Kemudian datanglah masa tua pada orang itu" seder\gfi'ilnya, madhi

dan  di¢f#cz*an  dengan  fiman-Nya: ;=£i  4,';.i  ''4pczhafo  a!d¢  scz/¢fa
seorang di antaramu yang ingin'P

karenaJfa|:b£,¥¥%p:':e;un&g#T&y„aA::omrr„g::m¢£„k,L¢a:;#„adb=::
diletakkan padanya jj pengganti ®i, ketika kata tersebut boleh disertai
fl# dan /czw dan semuanya mengandung arti masa yang clan datang,
mcka    orang    Arab    membolehkan    mendatangkan   ¢'z./    dengan

penckwilan jj  dengan woz¢#  J.i+.  bersama ®i, karena itu dikatckan:
u\;@   ''A4cz4fl  faebw#  z.rw  dz.fz.ap" dan itu sana dengan kedudukan /czw

jika menyamai  cz#  dalam /.czwczb syczrczf,  maka ia dapat menggantikan
tempatnya   dan /.¢warb s}J¢raf a#  sana dengan /.czwob s);orczf /czw dan
sebaliknya,  seakan-akan  ungkapan  ini  berbunyi:  Adakah  di  antara
kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir
di   bawahnya   sungai-sungai   dan   terdapat   buah-buahan   kemudian
datanglah masa tua? "

Jika ia bertanya:  "Bagaimana di  sini bisa dikatakan:  "D¢»  z.a
merij7wny¢z. 4efw7'.w#a# );¢#g /em¢fo " sedangkan dalam surah An-Nisaa
ayat9dikatakan;rf:i361:±`€3+i;¢rJ:(r}'j'69€t£=±!.j''Dam
hendaklah    takut    kepada    Allah    orang-orang   yang    seandainya
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meninggalhan  di  belakang  mereha  anak-anak  yang  lemah,  yang
mereha khawatir terhadap (kesej ahteraan) mereka'r?

Jawabannya: "Karena w&za» jde bisa dijanck dengan w&zcz»
s>\ridan Jlri, mcka bisa dikatakan:  J',bj  flijJ3  fj3  i,.  id+J3  J*j`
Adapun arti kata jl¢!: adalah angin keras, yang bertiup dari bumi ke
langit  seakan-akan  tiang,  jamalmya  jrflei.  Dari  situlah  perkataan
Yazid bin Mufrigh AI Humairi :

`„y,pj;:j.iGi*.ij:±*:deGi*;I+`.63Li;GiLii

" Sekelompok orang bertetangga dengan hami, maka bertetangga

dengan mereka seperti angin topan yang memporak-porandakan yang
datang dart Iraq".

Abu Ja'far berkata: para penakwil berselisih pendapat dalam

penckwilan  firman-Nya:    i3:;::fi  3lf  ,¢  3\=;`.  "4#gr.#   freras  };a#g
mengandung  apt.   Ialu  terbakarlah"   sera.stan  mengatck:an..   art:inya.
adalch angin yang membawa cuaca yang  sangat panas.  Berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

6100. Muhammad bin Abdullch bin Burai' menceritckan kepadcku, ia
berkata: Yusuf bin Khalid As-Simti menceritakan kepada kami,
ia  berkata:   Nafi'  bin  Malik  menceritakan  kepada  kami  dari
Ikrimali  dari  Ibnu  Abbas  tentang  firman-Nya:    31:  S±  3\=;\S
"Angin   keras  yang  mengandung  apt"   angj+n  yaus  rrLontoowa

Cuaca sangat panas.1323

6101.   Abu   Kuraib   menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Ibnu
Athiyah    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Israil
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari At-Tanimi dari

'322  Pe|antun  syair  tersebut  adalah  Yazid  bin  Mafragh  AI  Humairi,  bait  tersebut

dilantunkannya bersama Ubbad bin Ziyad ketika ia mencelanya, lihat f4/ 4gAa»!.

i323kanryuaAAb?uH£:£Lap;£LAS#ri:;/(53£{;,5LnAthiyahda|aniA/"wftam.rAJwa/.I.z

(1/361).
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Ibnu Abbas tentang 3lr ie 3\££\, ''4Jcgz.Jc 4e7ias );¢#g me#gr#dcJng
apz-"  ia  mengatakan:   "Adalah   cuaca  panas   yang   diciptakan
darinyajinyangmembckarw.1324

6102.  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Ahmad
menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Syuraik  menceritakan
kapada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas:
fj:§:J:Jb  ».k  g± »>)C=;;r'Angin keras yang mengandung apt,  lalu
ferbaharJa„  ia  mengatakan:   "Yaitu  cuaca  panas  yang  tidak
menyisakan siapa pun" 1325

6103. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  AI Hammani
menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Syuraik  menceritckan
kapeda kami dari Abu Ishaq, dari At-Tanimi, dari Ibnu Abbas:
£1;§;jih  ..k  g±, »>ivti\. "Angin keras yang mengandung api,  lalu
ferbclharJa4"     mengatakan:      "Yaitu      cuaca      panas      yang
mematikanw.1326

6104.  Ahmnd bin Ishaq menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Israil
menceritakan    kepada    kani    dari    Abu    Ishaq    dari    yang
menceritakannya    dari    Ibnu    Abbas,    ia    telah    mengatakan
sesungguhnya rjJ`  (angin panas) yang diciptakan darinya jim
adalahsalahsatubagiandaritujuhpuluhbagianapineraka.1327

6105.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
bapaldni     menceritakan     kepadcku,     ia    berkata:     pamanku
menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   bapakku   menceritakan
kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: ££j#  31: 9± 3\££\,

'324  Kin tidak |nendapatkan ats¢r ini dengan lafazh tersebut, Faffe ,4/ gadl.r karya

i325fr:¥[syaukani(1;246)
1326   Ibid.

327  mid.
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"Angin  keras  yang  mengandung  apt,  lalu  terbakarlah"  ai±p_Lch

angin yang terdapat di dalamnya cuaca yang sangat panas.
1328

6106.  AI  Qasim  menceritckan  kapeda  kami  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kapadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: Ibnu Abbas berkata: 3\££`.
£1:S;Sh  ».k   g±   "Angin   keras   yang   mengqftdung   apt,   lalu
Jerdahar/aA''yaitucuacayangsangatpanas.1329

6107.     Bisyr    menceritckan    kapada    kani    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kapada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepadakamidariQatadch:=|;=$3lr,de3\=;`."4#gz.#Aeras);any
mengandung  apt,  lalu  terbakarlah"  La  rmengatdran..  "DitinptL
oleh angin topan yang cuacanya sangat panas" 1330

6108.  AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kapada  kani,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kani, ia berkata: Ma'mar
memberitchukan kepada kani dari Qatadch yang seperti itu.]33]

6109. Musa menceritakan kapada kami, ia berkata: Amr menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi:  jjlj:;:$  31: faj 3\£;i "J4#gr.# Aeras }Jong me#ga#dw#g

apt,   lalu  terbakarlah"   edapiim   )lASI\.   "Angin   keras"   artrnya,
angin, sedangkan Jut  "4pi.'' yaitu angin panas. ]332

6110. Diceritckan kepadaku dari Ammar, ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi':  3\££`.

36 ie  ''4#gz.# keras );a#g meHgr#dr#g apz." ia berkata:  "Angin
yan8mengandungcuacayangsangatpanas".]333

\328  Ad-Durr AI Mantsur kanral As-Snyu" (2149) dz\n Tafisir AI Qurthubi (313\9).
1329   Ibid.

!33°  Abdurrazzaq menyebutkarmya dengan so#ad yang serupa dalam ra/sir ( I /370)
]33'  Abdunazzaq dalam ra/sz.r (1/370) .
'332  |bnu Abi Hatim dalam ra/s!.r (2/524), AI Qurthubi dalam ra/sz.r (3/319).
1333  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/524).
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Sebagian  mufassir  mengatakan,  bchwa  ia  adalah  angin  yang
sangat dingin, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6111.  AI  Hasan  bin  Yalrya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdunazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan kapada kami, ia berkata: AI Hasan mengatakan
tentang  firman-Nya:   i3:;::6  3lf  ir  3\Z;`. "A#gz.#  frerfls );one
mengandung  apt,  lalu  terbakarlah"  ya;in angiv yang behouny±
dan Sangat dingin.1334

6112.    AI   Mutsarma   mence`ritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami  dari  Juwaibir dari  Adh-Dhahhak:      3lr  9j  3\=;\,
;i:;;;!k  "Angin  keras yang mengandung  apt,  lalu terbakarlah"

yang  dimcksud  dengan  jl¢!   ''473gz.#  kerczs" yaitu  angin  yang
mengandungrasadingin.1335

Penakwilan  firman  A]]ah:   *i# ¢j.fi{±i''dftj|:dl,`1f`
6g±3 (Demikianlah  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya kepada
kamu supaya kamu memikirkannya)

Abu   Ja'far   berkata:   "Yang   dimaksud   Allah   dengamya,

yaitu:  sebagaimana telah dijelaskan Allah kepada kalian tentang cara
menaflcahkan harta di jalan-Nya, apa yang boleh dan yang tidak boleh,
demikian  pula  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  tentang  masalah

yang lain. Dia memberitahukan hukum-hukum-Nya; halal dan haram
dan menjelaskan dalil-dalil-Nya, dan itu merupakan nikmat dari-Nya
kepada  kalian   <pS€j  *i=j  ''Sapayo  fro"w  memz.kz.7*cz##);¢"  yaitu
agar   kalian   berfikir   dengan   akal   kalian,   merenungkan-Nya   dan
mengambil   pelajaran   dengan   dalil-dalil-Nya,   serta   melcksanakan

'334  Abdurazzaq dalam ra/sz.r (1/370), Ibnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/524) dan AI

Qurthubi dalam ra/sir (3/319).1335  Ibm Athiyah dalam ra/si.r (1/361)
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hukun-hukum-Nya,  hingga kalian menjadi  orang yang taat kapada-
Nya".

Sesuai   dengan   penakwilan   kani   yaitu   penakwilan   para
mufassir, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6113.  AI  Hasan  bin  Ychya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurazzaq  memberitahukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ats-
Tsauri menceritakan kapada kami, ia berkata: Mujahid berkata:

m€:£:an#36"S"P"y°ham"memzfand»ny¢"yalfuagarkalian
6114.  AI  Mutsanna menceritakan kapadaku,  ia berkata:  Abu  Shalih

menceritakan kepada kani, ia berkata: Mu' awiyah menceritakan
kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas:   gjj.6-i ;±=j 'fi{ <;;;: al,`1r
69'g:=: -$1:1 "Demikianlah Allah menerangkan ayat:ayat-Nya

kepada  hamu  supaya  kamu  memikirkannya"  bdii:kin  teutan8
kehancuran dan/&»cz `nya dunia, dan menuju kapada akhirat dan
kekekalannyal337.

ee©

c±jL<\~g33;±±=±Gg£;;;'c,1,{fof\i~j;`:6.j€i{ta't€L

•i-y€i,A-±6>J`j6|Sj=£,ijJ.iiJi=Y,j±J=;€Y'f63fr

©faj€-fiiiii#fj:g±,iJi3J±
"Hdi orang-orang yang beriman, nafkchhaulch (di jalan
AIlch) sehagian drri hasil «saham« yang bcrik-bdik dan
s€bagian drri qpa yang hand kel«arhan drri brmi 4mnd¢

'336  Abdrrrazraq dalam ra/sl.r ( 1/372) IbntrAbi Hatin (2/525)
1337  |bnu Abi Hatin dalam ra/sz.r (2/394).
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kamtt. Dan ].anganlah kanw memtlth yang bw"k-bw"k laht
hamu nafkdrkan dart pchnya, paha:ha:1 ha;mu sendiri tidck
mc[tt mengrmbjlrtya melainhan dengan memjcjnghan mcrfu
terhndapnya. Dan ketchwilcih, bchwci Allah Mcha Kciytl

iagi Maha Terpuii."

(Qs. AI Baqarah [2]: 267)

Penakwi]an  firman  Allah:  l|;i:irj=jl:aj( tafr;  tH¢f. or&»g-
orang yang beriman, nofkahkanlch [di jalan Allah])

Abu  Ja'far  berkata:   "Yang  dimcksud  oleh  Allah  dengan
f rrrne;rLINyiL:.  .\3±\ {~3:\'.  '&.S  Ctfk±.   "Hat  orang-orang yang  beriman,
#cz#cz%ha7g/a„  /az. /.a/cz#  .4//aft/ " percayalali  dengan Allah,  Rasul-Nya
serta     ayat    kitab     (suci)Nya.     Dan    makna     firman-Nya:      {±+;<\
''Ivartyfoha#/aft   /#z. /.a/cz#  ,4//¢fo/ '',   berzakatlah   dan  bersedekahlah",

berdasarkan riwayat berikut:

6115.   AI  Mutsama  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:   Abdullah
menceritckan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepadcku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang flrman-Nya:   bi, i;T3;<\
;i;:3=  6  i;;i "Nofhahhanlah  di jalan Allah  sebagian `4§ori
fec!sz./wsczfeflm")/a7ggboz.fr-b¢z.4"iaberkata:"Bersedekah|ah".]338

Penakwilan   firman   A]lah:;i;££-G €t£;}L'cr,    tD¢rJ.   A¢sz./
usahamu yang balk-balk)

Abu   Ja'far  berkata:   "Yang  dimaksud  oleh   Allah   SWT:
Zakatilah hasil usaha kalian yang baik itu dari bemiaga atau membuat
emas dan perak, dan yang dimaksud dengan  €{;};'  "ya#g bag.k-baz.*'':

yang baik-baik,  mengatakan:  zckatilah harta kalian  yang  didapatkan
dari usaha yang halal dan berikan pada zakat kalian emas dan perak

1338  |bnu Abi Hatim dalam ra/sir (2/522).
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yang baik bukan  yang buruk", berdasarkan riwayat-riwayat  sebagai
berikut:

6116.   Muhammad   bin   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia
berkata:  Muhanmad bin Ja'far menceritakan kepada kami  dari
SyuThah dari AI Hakam dari Mujahid tentang ayat ini:   &j{ €`t€J
;*= Ti i;}; t*,.\Sjs T3:I :. "Hai orang-orang yang beriman,
naftahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang
bczz.A-Z7¢z.A" ia berkata:  "Dari bemiagaw.1339

6117.  Musa  bin  Abdurrahman  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:
Zaid  bin  AI  Hubab  menceritakan  kapada  kami,   ia  berkata:
Syu'bal  memberitahuku  dari  al-Hckam  dari  Mujchid  riwayat
yang sama.

6118.  Hatim  bin  Abu  Bakar Adh-Dhabi  menceritckan kepadaku,  ia
berkata: Wchab menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari AI
Hakaln dari Mujchid riwayat yang saperti itu. 1340

6119.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Adam
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Syu'bch  menceritakan
kepada kami dari AI Hakam dari Mujchid tentang firman-Nya:
;i]=£ a i;}f ct,.\}jS "Naf lwhkanlah di jalan Allah sebagian
dart   hasil  usahamu  yang   balk-baik"  ya;itu  pe;in:ialgann  yang
hala|.134i

6120.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Sufyan menceritakan kepada kami dari Atha`  bin As-Sa`ib dari
Abdullah bin Ma'qil:  ;±{££ e rf;i;' d., 'ijT3;<\  ''IVczrtyAha«/aA dz.

jalan  Allah  sebagian  dart  hasil  usahamu  yang  baik-balk", .+a

1339   Ibid.

1340   Ibid.

134'  Ibm Abi Hatim dalan ra/sl.r (2/526).
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berkata: "Tidck ada harta orang mukmin yang buruk, akan tetapi

j anganlah memilih-milih yang buruk lalu kanu nafl[ahkan"
1342

6121.  Isham  bin Ruwwad  bin  AI  Jarrah  menceritakan kepadcku,  ia
berkata:  bapakku  menceritakan  kepada  kami  ia  berkata:  Abu
Bckar AI Hazli menceritakan kepada kani dari Muhammd bin
Sirin dari Ubaidah, ia berkata: saya bertanya kepada Ali bin Abi
Thalib  tentang fiman-Nya:   G  ¢£;i;'  iri,  i:;i;<\  1~;:1:   6ji{  t&`t;i
;±}=£  "Hat  orang-orang  yang  beriman,  nafhahhanlah  (di

jalan  Allah)  sebagian  dart  hasil  usaharm yang baik~baik" , .lil
berkata: "Yaitu dari emas dan perakw.]343

6122.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kani dari Isa dari Ibm Abi najih dari
Mujahid tentang  firman-Nya:  ;£;=£p  G  ¢{;i;'  ir,  "Darj. fras!./
asaA¢mw )/cz#g baz.fr-bag.4'', ia berkata: "Pemiagaan"

1344

6123.    AI    Mutsanna   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritckan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibm  Abi  Nujaih  dari  Mujahid

yang sana.1345

6124. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  Abdullah bin
Shalih   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Mu'awiyah
menceritakan kepadcku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman-
Nya:.  ;33:6 T:  i;}j  tit, .\}jS "Nafocahkanlah di jalan Allah
sebagian dart hasil usahamu yang baik-baik" , Laberkatzr. "Ya;ng

Palingbaikdarihartakaliandanyangpa|ingberhargaw.1346

'342  |bnu Abi Hatim dalam ra/s|.r   (2/527), As-Suyuthi dalam j4d-Dwrr j4/ Ma#tswr

(2/60) dan Ibnu Jauri dalam Zad A/ Masj.r ( 1/332).t343  As_Suyuthi dalam t4d-Own-A/ A/a»ts«r (2/49)
]344  |bnu Abi Hatin dalam  ra/sl.r (2/526),  As-Suyuthi dalam .4d-Dwrr A/ Ma#tswr

345(£::?)dansa`idbinMaushurdalamsw#a#(3/975).
'346  |bnu Abi Hatim dalam  ra/sl.r (2/526), As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr .4/ A4a#tswr

(2/60)
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6125.  Musa menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kani dari
As-Suddi:  ;i;=± G g£;i;' oi, i;i;<\ `3;1: &3{ t€'t;i  ''Ha!. ora#g-
orang yang beriman,  nafkchkanlah  (di jalan  Allah)  sebagian
darz. fo¢sz./ #sczAamw );cl#g baz.fr-bcH.4" ia berkata:  "Yaitu dari emas

danperakw.1347

Penakwilan  firman  AIIah:  cki`Vi  6;  pe   GEj:i  ~gi6 /I)¢»
sebagian dart apa yang kami keluarkan dart bumi untuk kamu)

Abu Ja'far berkata: "Yang dimcksud oleh Allah adalah: dan
nafkahkan juga sebagian dari apa yang Kami keluarkan untuk kalian
dari buni, maka bersedekahlah dan berzckatlah dari kurma,  anggur,

gandrm  dan  tunbuh-tumbuhan  yang  wajib  dizakati",  berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

6126. Ishani bin Ruwwad menceritakan kepadcku, ia berkata: bapakku
menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Bckar  AI  Hazli
menceritakan  kepada  kami   dari   Muhammad   bin   Sirin  dari
Ubaidch,   ia  berkata:   saya  pemah  bertanya  kepada  Ali   RA
tentang firman Allah:  ck;ft.i a pe G±j=3 ~e3; "DCI# se6czgl.a# darl.
apa  yang  hami  keluarkan  dart  bumi  untuk  kamu"  .]a:INat;>nyar.
"Dari biji-bijian dan buah-buahan dan segala sesuatu yang wajib

dizakatiw.1348

6127.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami  dari  lsa  dari  lbn  Abi  Najih
dari Mujchid tentang firman-Nya:  j;<Y't #  pe \=;:;3 ~CT36  ''Da#
sebagian dart apa yang hami keluarkan dart bumi untuk kamu"
ia mengatckan: "Kurma" 1349

::::£af:'.rA?i"HKaat::ri2i|66z);/szr(2/528)drsw"a#Sa'idbmManshur3/977
1349  |bnu Abi Hatin dalan ra/sir (2/527)
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6128.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  A1-Husain
menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadcku dari Ibn Juraij  dari Mujahid:  Q±;`t.i a  pe  G±j:3  ~g33
"Dan sebagian dari apa yang kami kelp_arkan dari buni untuk

harmw'',iaberkata:"Daribuchkurma".1350

6129.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan  kepada kami,  ia berkata:  Husyaim  menceritckan
kepada  kami,  ia  berkata:  Syu'bah  menceritakan  kepada  kami
dari AI Hakam dari Mujaliid tentang firman Allah:    5.3{  t€'gJ
;i;:a r: ±;i; c*,.\±S r3:i. "Hal orang-orang yang beriman,
naf orahkanlah (di jalan Allah) sebagian d.art ha.sil us?!a_rm_ yang
6a!.k-6a!I.fr'' ia berkata: dari bemiaga,   ck;ft.i i3 pe \==:i3 ~eT33 "Da#
sebagian dart apa yang kami keluarkan dart bumi untuk kamu"
dandaribuah_buahan.1351

6130.  Musa  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
Ais-Snddi..  ifhi\ 'b£, fe \=S;S 'g± "Dan sebagian da:i_apa ya.ng
kami  keluarhan  da;i  bumi untuk hamu" ±a. beckata... "T€unr+a. dan
biji-bijianw.1352

Penakwilan  firman  Allah:   £ifi{ (i::3Y'j  tD¢» /.¢«g¢7.hah
kamu memtlih yang buruk-buruk)

Abu    Ja'far    berkata:    "Yang    dimcksud    Allah    dengan
f3I:[rr[ari++ya:.  'Z=,  fiiJj .\}3:i 4')  "Dan janganlah  kamu memilih ya:g
bwj"4-bwrwk darz.padcz#);a " janganlah bersengaja dan bermcksud,  dan
telah disebutkan dalam qz+a `af Abdullah lj.jJ-Yj dari kata I:Ji dan
Crf„ dan mdranya sama meskipun lafazhnya berbeda.  Dikatakan:

1350   Ibid.

\3S\   Tofsir lbnu Abi Hatim (S26,5TJ)
\352  Tofsir |bn Katsir (21466)

ff-==------T,.-,.-,.--,."",,.-.-".-,.-,",,",...-,",""",",.I..--
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A;:£ij   A;:rty~j   U%   I:|£U-   artinya:   saya  bermcksud  dan  bertujuan,
sebagaimana Maimun bin Qais AI A'sya mengatakan:

Lrj; +3 rf 'i=:i:  #  \ror °®pe g; 3i; ir ri;fy` ir
E1

"Saya be:rmaksud kepada Qals dan berc[pa banyak padang pasir

dan tanah kering saya lewati" .

Dan seperti dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

613 1 . Musa menceritckan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan
kepada kani, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
A\s-Snddi..  'iL,  fjii  .\jl;i S'3   "Dan janganlah kamu memilih
yang buruk-buruk daripadanya " jar+gen bersengf[ja..

6132.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami  dari  Qatadah:     iJi==S  Y'j   ''Dc#

janganlah kamu memilih " jangan bersenga;ja,."S4

6133. Diceritckan kepadaku dari Ammar, ia berkata:  Ibnu Abu Ja'far
menceritckan kepada kami dari bapaknya, dari Qatadch riwayat

yangsana.1355

Penakwilan   firman   Allah:    6|j±££1,£±£i(bi=Y'j    tD¢»
janganlah kamu rr.emilih yang buruk-buruk lalu kamu nofkahkan
dart padanya)

]353  Perawi  bait  tersebut  adalah  A'sya  Bani  Tsa'labah  Maimun  bin  Qais,   Ibm

Athiyah  dalam A/ Mz/Aarrz.r i4/  W/a/.I.z (1/362),  Ibnu Jauri  dalam zed ,4/ A/¢sz.r

( 1/322), dan bait tersebut terdapat dalam Dz.wan. Arti Aofll: padang pasir, ®jl ji:

1354±a:nfg#B=a¥:ie£¥?:'#ztr(?;;2a3";}hai-:£:;amchlamMws#ad(1/259)danmnu

1355  Lihat atsar sebelurmya.
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Abu   Ja'far  berkata:   "Mcksud   firman-Nya:    £L=}i   "ycz#g->

Z7#7"fr-bztrwfr"  artinya  yang  jelek   dan  tidck  bagus,   Dia  berfirman:
Janganlah  kamu  sengaja  mengambil  yang jelek  untuk  disedekahkan
dari   hartamu,   kemudian   kamu   bersedekali   darinya,   akan   tetapi
bersedekahlah dengan yang baik-baik lagi bagus. Ayat ini diturunkan
dengan    sebab    seorang    laki-laki    dari    golongan    Anshar    yang
menggantungkan setandan kurma paling jelek di tempat orang-orang
Muslim menggantun8kan sedekah buah-buahan mereka, sedekah buah
kurma". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

6134.   AI  Husain  bin  Amr  AI  Anqazi  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata:  Bapakku menceritakan kepada kami,  dari Asbath,  dari
As-Suddi, dari Adi bin Tsabit, dari AI Barra` bin Azib, tentang
firman-Nya:       C±i<` ~e3;;i;=£= G ±;i;'u,t, i;i;€\ 1~+'l; €j{ ¢'t:i
iff i\ {ti, ft  "Hat orang-orang yang beriman, naf hahkanlah  (di

jalan  Allah)  sebagian  dari  hastl usahamu yang baik-baik dan
sebagian dari apa yang kani keluarkan dart bumi untuk hamu"
samperi  f3Iman-INya,..  3±S.[j§'ti\  "Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha
rerp#/.I."  dia  mengatakan:  "Ayat  ini  diturunkan  kepada  orang-
orang   Anshar.   Apabila   datang   masa   panen   kurma,   mereka
mengeluarkan   tandanan-tandanan   kurma   yang   mengkel   dari
kebun-kebunnya,  mereka  gantungkan  di  atas  tali  di  antara  dua
tiang masjid Rasulullali SAW, maka orang-orang fakir muhajirin
memakannya.  Seorang  laki-1aki  dari  golongan  Anshar  sengaja
mengambil  kurma  yang  sangat jelek  yang  dia  campur  dengan
tandanan-tandanan  kurma  mengkel,  dia mengira  hal  itu  boleh,
maka  Allah  menurunkan  ayat  berkaitan  dengan  orang  yang
melakukan  itu:   6jj;3 {i, iji{ iJii=jY'j    ''Dcz»  /.cz#gcz7t/CZA  A&m%
memilih yang buruk-buruk lalu kamu naflcahhan dari padanya"
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Dia mengatckan: "Janganlal kamu memilih yang jelek-jelek lalu
kanrm naflcahkan dari padanya" 1356

6135.  Musa  menceritckan  kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kapada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, As-
Suddi  mengira,  dari  Adi  bin  Tsabit,  dari  AI  Barra`  bin  Azib,
seperti riwayat sebelumnya hanya saja ia mengatakan:  sebagian
mereka  sengaja  mencanpurkan  tandanan  kuma  yang  paling
jelek,   dan  dia  menyangka  hal   itu  boleh  karena  menambah
banyak  tandanan  kurma  yang  digantungkan,  maka  tunm  ayat
kepada  orang  yang  melakukan  hal  itu:   5|Sj;£ ii, i±j:3{ iJii=Y'j
"Dan  janganlah  hamu  memilih  yang  burak-burak  lalu  hamu

#¢rtyfoha#  da7.z. padr#}7cl"  tandanan  kurma  yang  sangat  jelek,
seandainya     dihadiahkan     kapadamu     kamu     tidak     akan
menganbi|nya.1357

6136.    Ibnu    Basysyar    menceritalkan    kepada   kani,    ia   berkata:
Mu`ammil   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Sufyan
menceritakan kepada kani, dari As-Suddi, dari Abu Malik, dari
AI   Barra`   bin   Azib,   ia  berkata:   Mereka  datang  membawa
sedekah dengan kurma dan makanan mereka yang paling jelek,
maka tunnlah ayat:  ;i;=± a g£;i;'d,i:£jifi rf: \: 6ji ta`t£J  ''HaJ.
orang-orang  yang   beriman,   nofkchkanlah   (di  jalan   Allah)
Sebagian dari hasil usahanu yang balk-balk".\358

6137.    Isham   bin   Rawwad   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Bapakku menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Abu Bckar Al

'356  A| Hakim da|am A/ "ustodrtz4 (2/285) dan berkata:  "Hadits ini givar!.a sfoa"

menunit  syarat  Bukhari-Muslim  tapi  tidak  diriwayatlcan  oleh  keduanya",  dan
Ibnu Majah dalam SwHa# bab Zakat ( 1822).

t357  A| Hakim dalam ,4/ "wffadrak (2/31385) dan berkata: "Hadits ini gAar!.a sAaA!.A

menurut  syarat  Bukhari-Muslim  tapi  tidak  diriwayatkan  oleh  keduanya,  dan

i358#iehaphackVl?tid:i:LAs¥a-,E#%£:.ArAtsar.(4/2o|)danmnuHajardalanFartiA/
Bari(9166M).
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Hudzali   menceritckan   kepada   kami,   dari   Ibnu   Sirin,   dari
Ubaidah As-Salmani berkata:  Aku bertanya kepada Ali tentang

:gF£,Afi*:,jf=f,jj~¥j€,#G,#'ut;}¥j_Lj¢`;gj{y¥;g;
beriman,  ;afkahkanlah  (di  jalan  Allah)   sebagian  dart  hasil
usaharm  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  kami
keluarhan dari bumi untuk kamu. Dan janganlch hamu memthh
yang  bank-buruk  lalu  kanu  naflcahkan   dart  padanya"  ::
berkata: Ali menjawab: Ayat ini turn pada masalah zckat wajib,
seorang lcki-1aki sengaja mengambil beberapa kurma kemudian
dia memilih-milihnya, 1alu yang bagus dia pisahkan ke sisi lain,

apabila  datang para  fckir miskin  dia berikan dari  kurma yang
jelek,   maka   Allah   berfiman:    3|Sj;3i:.,£±£}ii|£==3Y'j    "Dam-janrilahkarmm:milihyangburuk-bankl;luhamunafkahkan

dart padanya" 1359

6138.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wchab
memberitchukan   kepada   kami,   ia  berkata:   Abdul   Jalil   bin
Hunaid   AI   Yahshabi   menceritckan   kepadaku,   bahwa   Ibnu
Svihab  menceritckan kepadanya,  ia berkata:  Abu Umamah bin
Schal bin  Hunaif menceritckan kepadaku,  tentang  firman-Nya:
to}±'3=,fiidi`\;::±4'3  "Dan  janganlah  kaTu  in:n:ilif i  y.ang

buruk-burak  lalu  kanu  nafkahkan  dart  padanya"  ia, berkatir.
"Kurma  yang jelek  dan jenisnya juga jelek,  maka  Rasulullah

melarangnya untuk disedekahkan"
1360

6139.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritckan kepada kani, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, tentang firman-Nya:   6|jj;3 i£., i±j}{ iJi= Y'j "Dcz»
j anganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan

'359  As.Suyuthi dalam ,4d-Dwrr ,4/ "a„tswr (2/59).
`36°  An-Nasa`i  dalam ,4J May.faba  (5/43),  (2492)  dan diriwayatkan oleh Abu Daud

dalam Sw"a# bab Zakat dengan sa#ad yang lain (1607).
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dflrz.  pczdr#)/a"  dia  mengatakan:   Mereka  bersedekch  dengan
kurma yang paling jelek dan burck, kemudian mereka dilarang
melckukan  hal   itu   dan  mereka   diperi'ntch   agar  bersedekah
dengan  yang  baik  (mereka  menggantun8kan  kurma-kurma  di
Madinch,  dari  setiap yang kamu infaqkan dan janganlch kamu
menginfaqkankecualiyangbagus).]36]

6140.     Bisyr    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  dari  Qatadah,  tentang  firman-Nya:
;i:±= r: i:i; tt,.\3isr3:+'.'&.S C&K.   "Hat  orang-orang  y_ang_
beriman,  nafhahkanlch  (di  jalan  Allah)  sebagiap  darj. ha:i!
wsafoamw  )/a#g   bal.k-ba!z.fr"  sanpai   fiman-Nya:    ££;i. 'fi{ 1i {3I::fj
±±   "Dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha
rcrpw/.I. " diceritakan kepada kami, bahwa seseorang mempunyai
dua buah perkebunan kurma pada masa Rasulullah.  Kemudian
dia sengaja mengambil dari kedua kebun tersebut kurma-kurma

yang paling jelek dan mencampumya dengan jenis kurma lain,
kemudian  dia  bersedekah,  maka  Allah  mencela  hal  itu  dan
melarangmerekeme|akukannya.1362

6141.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritckan  kepada  kani,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitchukan kepada kani, ia berkata: Ma'mar
memberitchukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman-Nya:
'bS±'L,fi±]j.\i3:±4'3   "Dan  janganlah  kanu  memilih  rang

buruk-buruk  lalu  kamu  nc[fkahkan  dari  padanya"  izL bern:a;la:.

janganlah kamu sengaja mengambil dari harta kamu yang jelek
lalu kamu bersedekah darinya, padahal kanu sendiri tidck mau
mengambilnya     melainkan     dengan     memincingkan     mata
terhadapnya.1363

`36]  As-Suyuthi dalam Ad-Own. -4/ "amtswr (2/60).
i362  |bid. (2/58).                                                        .
1363  Abdurrazzaq dalam ra/sl.r (I/371).
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6142.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Bapakku
menceritakan  kepada  kani,  dari  Yazid  bin  Ibrahim,  dari  AI
Hasan, ia berkata: Seorang lcki-1aki bersedekch dengan hartanya

yang  jelek,   maka  tunm   ayat:   6jj;:-ii,£jj{i|£==jY';    ''Dcz#
j anganlah ka:mu menilih yang buruk-buni,k lalu ha:mu nafkchkan
daripadrnyaN.\364

6143. AI Mutsanna menceritakan kapada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritckan
kepadaku,  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:   Abdullch  bin  Katsir
menceritakan kepada kani, bahwasanya dia mendengar Mujahid
mengatakan:  tentang firman-Nya:  6jj;3 £i, ijj{ iJi= Y'j  ''Da#
j anganlah kamu memilih yang buru.k-bunch lalu hamu nafkahkan
d¢rz. pad¢H);a " ia berkata: Tentang beberapa tandan kurma yang
digantung,  maka  dia  melihat  di  dalamnya  ada  tandan  kurma

yang  sangat jelek,  kemudian  dia mengatakan:  "Apa ini?"  Ibnu
Juraij mengatakan: Aku mendengar Atha` berkata: "Orang-orang
menggantun9kan  beberapa tandan  kurma  yang  sangat jelek  di
Madinah, kemudian Rasulullah SAW bersabda:

i£ # a ir g,i£ ,;
"Apa ini?"  "Amatlah buruk yang digantung ini.I" "ck:a tNIu:ndch

ayah..   'b$3;3'3i,fifii.\}1:±4']   "Dan  janganlah  karnu..p}emilih
yangburuk-buruklalukanunafkahhandaripadanya".\365

6144.   mnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan  kepada  kaini,  dari  Atha`,  dari  Ibnu  Ma'qil:   Y'j
to$3±'ZL,fifdi.\j::i "Dan janganlah kamu memilih yang bunk-

buruk  lalu  ka:mu  nafkahhan  dart  padanya"  ia berkairfu. badrwaL

'364  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ A/a#tswr ( I/60) dan "a 'a/i.in i4/-ral#zl.J ( 1/387).
t365  As-Suyuthi  dalam  j4d-Dwrr  A/  "a"tswr  (2/59)  dan  An-Nasa`i  dalam  Sw#¢#

dengan redaksi yang  sama  dari  Auf bin Malik AI  Asyja'i  (5/43),  (2493),  dan
IbnuMajahdalambabzakat(1821).



rnafsirAth-Thbch

hasil  kelja  orang  mukmin  tidck  buruk,  clan  tetapi  janganlah
anda bersedekah dengan roti kering,  dengan dirham palsu dan
denganapasajayangtidakbaik.1366

Ahli   tafsir   lainnya   berkata:    "Maknanya:    Janganlch   kanu
memilih yang buruk-bunik deri harta yang haram untuk kanu
infaqkan. Kamu diseru untuk berinfaq dari harta yang halal dan
baik". Berdasarkan riwayat berikut:

6145.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  mnu  Zaid  berkata:
Aku bertanya kepadanya tentang firman Allah r¢'¢/cz:     iJi£=SY';
t®$3±';i,fj±]j"Danjanganlahharmmemilihyangbank-buruk

lalu  kamu  nqfkahhan  dari  padanya"  ±al berkatal..  ya:us bT["k-
buruk yaitu yang haram, jangan kanu pilih untuk kamu infaqkan
karenaAllahra'a/fltidakmenerimanya.1367

Abu  Ja'far  berkata:  "Takwil  yang  benar  tentang  ayat  ini
adalah    takwil    yang    kami    ceritakan    dari    orang-orang    yang
menceritakan kepada kami, dari para sahabat Rasulullah SAW karena
sanadnya sfe¢foz.fa  dan  ahli  tafsir sapakat  dalam  hal  itu,  bukan  takwil

yang dikatakan oleh Abu Zaid".

Penakwilan     firman     ALlah:      :±e+,bi±®i~fL,A.±6,f:i'j
(Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata terhadapnya)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah ra'¢/a: Kalian tidak akan
mengambil  yang  buruk-bunk  dalam  hal  yang  menjadi  hak  kalian.
Huruf facz  dalan  firmannya:   ,I..2>6> ''MeHgrmbz./#);a '',  maknanya yang
buruk-buruk.  :S±, iJi3= ®i ~¥€i   ''Me/az.#ha#  de#gr#  me"z.cz.7cg4a!#  mczfo
ferfeczdapH}7a ",  yaitu  kalian  menghindari  untuk  menganbilnya  (yang

1366  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/527).   .
`367  As_Suyuthi dalam .4d-D#" j4/ MaHtsur (2/62)
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buruk-buruk)  dari  sebagian  hak  yang  menjadi  milik  kalian,  mcka
kalian meringan-ringankan kewajiban itu bagi diri kalian. Dikatakan:
Fulan   meremehkan  Fulan   dari   sebagian   haknya.   Perkataan   Ath-
Thumiah bin Hakim:

`"^*ciS.L; 'O*}jii? r:    #   ;all,; ij jjoL 'ti; ij'
"Suatu kaum tidak melupakan kami dengan pembalasan dan harena

kelaliman, mereka rela diremehkan pengacuhan" .

Abu  Ja'far  berkata:  "Ahli  tafsir  berbeda  pendapat  dalam
menafsirkan   ayat   tersebut.    Sebagian   mereka   berpendapat   yang
maknanya:   kalian  tidak  mengainbil  yang  buruk-buruk  dari  orang-
orang yang berhutang pada kalian dari kewajiban mereka menunaikan
hak-hak   kalian   hanya   saja   kalian   meremehkan   mereka   dalam
kewajiban   kalian   kapada   mereka".    Berdasarkan   riwayat-riwayat
sebagai berikut:

6146.  Isham  bin  Rawwad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Ayahku menceritakan kapada kani,  ia berkata:  Abu  Bakar AI
Hudzali  menceritakan kepada kami  dari  Muhammad bin  Sirin
dari  Ubaidah,  ia berkata:  Aku bertanya kepada Ali RA tentang
ayat   tersebut,   maka   ia   menjawab:    :+±, bi3j: ®i~Y€!,A.2>6>f:j'j
"Padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan

dengan   memicingkan   mata   terhadapnya".   Ianganlah   salah
seorang  di  antara  kalian  mengambil  yang  buruk  ini  sehingga
haknyadikurangi.1369

'368  Ath-Thurmah bin HahiD bait syair ini terdapat dalam Di.wan  dari kasidahnya

yang dibanggakan oleh kaumnya di mama dia berkata:  "Kami adalah kaum yang
kuat  dan  tabah  dan  kami  tidak  seperti  kaum-kaum  yang  rela  dihina  dan
diacuhkan serta tidak berpengaruh". Lihat Dz.wan hal 86. Ibnu Athiyah dalam A/
M#ti¢rrl.r  ,4/  Wajiz  (I/363)  dan  AI  Mawardi  dalam  ,4"-IVwAaf  wa  A/  Uyw#

n69A]:3s4:ithida|anAd_ZhaAJ"antswr(2/59)
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6147.    Ibnu    Basysyar   menceritckan   kapada   kami,    ia   berkata:
Mu`ammil   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sufyan
menceritckan kepada kani dari As-Suddi, dari Abi Malik dari AI
Barra` bin Azib, ia berkata:  :ir, ijfj3 .i ~¥€| ,A.j±6,i:|j "PadafoaJ
kanu   sendiri   tidak   mau   mengambilrrya   melainkan   dengan
memicingkan     mata     terhadapnya".     Seamdainya.    seseorang
memiliki hak atas seseorang, lalu dia' memberikannya, dia tidak
akan    mengambilnya    kecuali    dia    melihat    haknya    telah
dikurangi.1370

6148.   AI  Mutsarma  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:   Abdullali
menceritckan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritckan
kepada kami, dari Ali dari Ibnu Abbas ia berkata:   i±;}{ i:±==5Y';
Cg±,.\jj±j± §ri~S\.*£6>;:13'b$3±'Z=,      "Dan    janganlah     i romu

memilih yang burmkburuk lalu kamu nofkahkan dart padanya,
padahal   hamu   sendiri   tidak  mow  mengambilnya   melainkan
dengan  memicingkan  mata  terhadapnya".   Seandchnya,  kdian
memiliki hck atas seseorang, 1alu dia memberikan kepada kalian

yang bukan hak kalian, kalian tidck akan menganbil yang baik
sampai  kalian  menguranginya.  0leh  karena  itu  Allah  rcz'a/a
berGrman..   C±e3,.\±;i J^~S\.   "Melainkan   dengan   memicinghan
mafcl    ferfo¢drp#)/a".    Bagaimana   kalian   merelakan   untukku
sesuatu  yang  kalian  tidak  relakan  untuk  diri  kalian  sedangkan
halrfu atas kalian adalah dari harta kalian yang terbaik dan yang

paling mahal?  hilch makna firman Allah  rfl'a/a:   SiSiiJ4`cj
6:a \L,`:L± " Karm sehali-kali tidck sanpai kepada kebaj ikon
(yang  sempurna),  sebelum kamu menofkahhan  sebagian  harta
J;aJ®g ha"w cz.#far' (Qs. Aali 'hraan [3]: 92).]371

6149.  Muhammad  bin  Amr  menceritakan kapada  kani,  ia berkata:
Abu Ashim menceritckan kepada kani  dari  lsa  dari  Ibnu  Abi

`37°  |bnu Katsir dalam ra/sl.r (1/322) cetakaL Dar AI Fikr
'37'  mnu Abi Hatin dalam ra/sl.r (2/528, 529)
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Najih dari Mujchid tentang fiman Allah:  {;i: .i ~Y€! ,ch.j>6>;=j'j
g±, "Padahal hamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan  memicingkan  mata  terhadapnya"  ±a.  belkata,..  "Ka,hian
tidak   akan   mengambilnya   dari   orang   yang  berhutang  pada
kalian,   tidak   juga   dari   pemiagaan   kalian   kecuali   dengan
menanbahkan sesuatu yang baik dalam menimbang" 1372

6150.   Muhanimad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Ayahku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     Pamanku
menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ayahku   menceritakan
kepadaku  dari  ayahnya dari  Ibnu Abbas,  firman Allah  rcz'a/cz:~e33;i;=±Gg£;};'t,,i±j;€\.rj;i:6.jtta'E:

\.st.£6>i=13'bs±;3'Zi,fsii.\}f=S"Haiorang-orangifif;l¥?:
i¢$3&tfi(,o

ir,iJi±
yang beriman, nafhahkanlah (di jalan Allah) sebagian dart hasil
usahamu  yang  baik~baik  dan  sebagian  dart  apa  yang  kami
keluarkan dart bumi untuk hamu. Dan janganlah kamu memilih
yang buruk-buruk lalu hamu ncifhahhan dart padanya, padahal
harrm   sendiri   tidak   mau   mengambilnya   melainkan   dengan
memicinghan   mata   terhadapnya".   Ora;rLgorang   ya,ng   tctth
memberikan    zakat    harta    mereka    berupa   kurma.    Mereka
memberikan  kurma  yang  paling  buruk  sebagai  zakat  mereka.
Lalu   dia   berkata:    "Seandainya   sebagian   mereka   menuntut
sebagian   yang   lain,   1alu   dia   membayamya,   dia   tidak   akan
mengambilnyakecualidiamelihathaknyate|ahdicurangi".1373

6151.  Diceritakan kepadaku  dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami,  darn  ayahnya,  dari  Ar-Rabi'  firman
A;I+a]n Ta'ala..  3i,.\±;i Jri~S\. st.£6>;:1;  "Padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata
/e7-fecrdap#);a"   ia   berkata:    "Seandainya    seseorang   memiliki
hutang  kepadamu,  1alu  dia membayamya  dengan  sesuatu  yang

1372  As.Suyuthi dalam Ad-Dwrr AJ Ma#tswr (2/61)
'373  As.Suyuthi dalam j4d-Dwrr ,4/ Mfl#tswr (2/61 )
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lebih  buruk  dari  harta  yang  telah  kamu  hutangkan  padanya,

apakah     kamu     akan    mengambilnya,     pasti     kamu     tidck
menyukainya?M1374

6152. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kapadaku, ia berkata: Yazid
menceritakan  kapada  kami,  ia berkata:  Juwaibir  menceritakan
kepada  kani  dari  adh-Dhahhck tentang  firman  Allah  r¢'¢/a:
;i;== 6 ±;i; c*,.\33fiT±=i.'&.S ¢K.  "Hai  orang~orang  yang
beriman,  nafkchhanlch  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari.has!l
"sczAczm%  )/a»g  baz.A-baz.*''  sampai  firman-Nya:   ,4±, iJi± bi ~Y€L
"Melainkan dengan memicingkan mate terhadapnya" Ia beak:ate:.
"Saat  Allah  ra!'a!/a  memerintahkan  mereka  untuk  membayar

zakat, seorang munafik datang dengan kuma dan makanan lain
yang paling buruk, maka Allah ra'a/a tidak suka terhadap hal itu
lalu        berfiman: 4±3gty.fl; pe€j:i ~g±;;=== ` ±;;;'dt~\±+;<\
"Naforahhanlah  (di jalan  Allah)  sebagian  dari  hasil  usahamu

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kanl k?l¥arkan darj
bztmz.    "»/zt*    ham"''    ia    bekata:     3j,iJi3=®i~Y€L,A.±6>f:j`j
"Padahal  kanu  sendiri  tidak  mow  mengambilnya  melainhan

de#gr#  memz.cz.ngfa#  maf¢  ferhadrpnytI ".  Tidaklah  seorang  di
antara  kalian  memiliki  hak  atas  'orang  lain,   lalu  orang  itu
memberinya   kurang   dari   haknya,   maka   dia   mengambilnya
kecuali  pasti  dia  tahu  haknya  telah  dikurangi,  maka  apakah
kalian  rela  memberi  kepadaku  apa  yang  tidak  kalian  relakan
untuk  diri kalian?  Lalu dia mengambil  sesuatu dalam keadaan
tidcksukakarenaorangitutelahmengurangihaknya.]375

Para  ahli  tafsir  lainnya  berkata:  Malma  ayat  tersebut  adalah
kalian tidak  clan menganbil harta yang buruk ini, jika kalian
membeli   dari   pemiliknya   dengan   harga  yang   baik   kecuali

t374  Kami tidak menemukan atsar ini dalamreferensi yang ada pada kami.
'375  As.Suyuthi dalam ,4d-Dwrr i4/ "a#ts"r (2/58)
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mereka   mengurangi   harganya.   Berdasarkan   riwayat-riwayat
sebagal berikut:

6153.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku
menceritakan kepada kami dari Imran bin Hadir dari AI Hasan:

g;a,.\ie3i J}~§\.st.£h>;:1;  ''Padahal   kamu   sendiri  tidak  mau
mengambilnya      melainkan      dengan      memicingkan      mata
/erAadap7z)/a "   ia berkata:  "Kalau kalian mendapatinya dijual di

pasar,      kalian      tidak      mengambilnya      salnpai      harganya
dikurangiw.1376

6154.    Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami,  dari  Qatadah tentang  firman  Allah  r¢'&/cz:   f:j'j

±;±,.\±;±j^~4\.st.£6>    "Padahal    hamu    sendiri    tidak    mau
mengambilnya      melainkan      dengan      memicinghan      mata
fe7`foac7czpnya"   ia berkata:  "Kalian  tidak  akan mengambil  harta

yang   buruk   ini   dengan   harga   yang   baik   kecuali   harganya
dikurangiw.1377

Para  ahli  tafsir  lainnya  berkata:  "Makna  ayat  tersebut:  Kalian
tidak  akan  mengambil  harta  yang  buruk  ini  jika  dihadiahkan

pada kalian kecuali kalian telpaksa.  Lalu kalian mengambilnya
dalam keadaan tidck senang karena kalian malu pada orang yang
memberi hadiah". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

6155.  AI  Husain bin Amr bin Muhammad  AI  Anqazi  menceritakan
kepadaku,   ia   berkata:   Ayahku   menceritckan   kepadaku   dari
Asbath,  dari  As-Suddi,  dari  Adi  bin  Tsabit  dari  AI  Barra`  bin
Azib   tentang   firman  Allah   r&'a/a:   3±,iJi±®i~Y€|,ch.±6,i:J'j
"Padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan

dengan   memicingkan  mata   terhadapnya"  ±a,  berkata,..  "Ka,lan

1376  |bnu Abi Hatin dalam ra/sl.r-nya (2/529)
'377  As.Suyuthi dalam j4d-Dwr A/ "a#tswr (2/61)
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kalian  diberi  hadiah,  kalian  tidak  akan  menerimanya  kecuali
karena    malu    pnda    pemiliknya    karena    dia    mengirimkan
kapadamusesuatuyangtidakdiaper|ukan".]378

6156.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kapadaku, ia berkata: Asbath menceritakan kapadaku, ia berkata:
As-Suddi  dari  Adi  bin  Tsabit  dari  AI  Barra`  pendapat  yang
serupa,  hanya  saja  dia  menambahkan:  "Kecuali  karena  malu

pada  pemiliknya  karena  cia  mengirimkan  kepadamu  sesuatu
yan8tidakdiaper|ckanw.1379

Para  chli  tafsir  lainnya berkata:  "Makna  ayat  tersebut  adalah:
Kalian  tidak  akan  menganbil  harta  yang  buruk  ini  dari  hak
kalian   kecuali   kalian   mengurangi   hck   kalian",   berdasarkan
riwayat berikut ini :

6157.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Jarir
. menceritakan kapada kami, dari Atha`  dari mnu Ma'qil tentang
Errm:an.  AJITch:.    a.£Xb>;:16  "Padahal  kamu  sendiri  tidak  mow
7»e»grmbz./nyzz " ia berkata: "Kalian tidak menganbilnya dari hck
kalian,   kecuali   kalian   akan   menguranginya".   Dia   berkata:
"Hakku telah dikurangi untukmu". I 380

Ahli tafsir lainnya berkata: "Maknanya: Kalian tidak mengambil
harta yang haram kecuali kalian mengacuhkan dosa yang ada di
dalamnya", berdasarkan riwayat berikut:

6158.  Yunus  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Wahab
menceritakan kapada kami, ia berkata: Ibnu Yazid berkata: Aku
bertanya padanya tentang  firman  Allah  r4! 'a/a: ®i ~Y€! ,fu.±6>j:J'j

±±,.\iiei  "Padahal  karm  sendiri  tidak  mow  mengambilnya

`378  |bnu 'Athiyah dalam j4/ M#Aarrl.r AJ Wa/.iz (1/362)
1379   Ibid.

`38°  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/529) .dan Thnu Athiyah dalam i4/ Mw4alrrl.r A/

Fya/.ie(I/362)
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melainkan dengan memicinghan mata terhadapnya" La berkata:.
"Kamu tidak akan mengambil harta yang haram itu sampai kamu

mengacuhkan  dosanya".  Ia  berkata:   "Dalam  perkataan  orang
Arab,   Demi   Allah,   sungguh   dia   telah   mengambilnya   dan
sungguh dia telah mengabaikannya sedangkan dia tahu itu haran
danbathi|n.1381

Abu Ja'far berkata: "MenurLit kami, takwil yang lebih cocok
adalah:  Sesungguhnya  Allah  ra'a/q  menganjurkan  dan  mewajibkan
hamba-Nya  untuk  bersedekah  den  membayar  zakat  dengan  harta
mereka.  Maka kewajiban itu menjadi hak dalam harta mereka untuk
orang     yang     berhak     menerima     sedekah,     lalu     Allah     rcz'¢/cz
memerintahkan mereka untuk mengeluarkan yang baik-baik dari harta
mereka. Hal itu karena orang yang berhak menerima sedekah adalah
mitra bagi para pemilik harta dalam hal kewajiban mereka terhadap
orang  yang berhak  menerima  sedekah  tersebut,  setelah  sedekah  itu
diwajibkan atas mereka. Maka tidak diragukan lagi, bahwa setiap satu
dari  dua  orang  yang  berserikat  dalan  harta,  maka  masing-masing
memiliki kadar kapemilikan.  Salah seorang di  antara keduanya tidak
boleh   menahan   hak   mitranya   dari   kepemilikannya   dengan   cara
memberikan kadar haknya dari harta yang paling buruk  atau paling
rendah.

Demikian juga,  orang yang mengeluarkan  zckat harta,  Allah
rcz'a/cz   mengharamkan   untuk   memberikan   kepada   para   penerima
sedekah yang sehanisnya menerima harta yang baik-baik sebagai hak
mereka,  1alu  mereka  menjadi  mitra  dalam  harta  yang  buruk  dan
menalan hak mereka dari harta yang baik, seperti harta pemilik harta
yang semuanya bunik lalu diwajibkan zakat dari harta itu, maka para
penerima sedekah menjadi mitra   dalam apa yang telah Allah ra'¢/cz
wajibkan atas mereka, 1alu dia tidck memberikan mereka harta yang
baik dari harta yang bukan menjadi hak mereka, mcka Allah  rcz'a/a

'38]  As_Suyuthi dalan i4d-D.ur ,4/ A/adtsur (2/62)
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berfirman kepada para pemilik harta:  "Berzakatlah  dari  harta kalian

yang baik dan jangan kalian memilih yang buruk-buruk untuk kalian
berikan pada para penerima sedekah dan kalian menahan hak mereka
dari harta kalian yang baik. Kalian tidck mengambil harta yang buruk
untuk diri  kalian sebagai  ganti dari harta yang baik yang wajib bagi
kalian kepada orang yang diwajibkan atas harta itu dari mitra kalian,
orang yang berhutang pada kalian dan selain mereka kecuali  dengan
mengurangi dan rasa benci kalian untuk mengambilnya".

Allah   rcz'a/a  berfirman:   "Janganlah  kalian  berikan  kepada
orang  yang  wajib  menerima  harta  kalian  sesuatu  yang  tidak  kalian
senangi.  Adapun  orang  yang  memberikan  sedekah  sunnah,  bukan
sedekah    wajib,    maka   meskipun    cku   benci   padanya   jika   dia
memberikan harta yang buruk -karena Allah r¢ 'a/¢ lebih berhak untuk
didekati dengan harta yang paling mulia dan paling baik dan sedekah
adalah pendekatan orang mukmin pada Allah rc!'cz/a-tetapi aku tidak
mengharamkannya untuk memberikan harta yang kurang baik karena

yang  kurang  baik  kadang  lebih  luas  manfaatnya karena banyaknya,
atau karena sangat diperlukan oleh orang miskin dan orang lain yang
berhak, untuk mendekatkan diri pada Allah rcI 'aha daripada harta yang
baik   namun   sedikit   jumlahnya,   kurang   diperlukan   dan   sedikit
manfaatnya bagi orang yang menerima".

Ahli  tafsir  lain  berpendapat  seperti  pendapat  kami  di  atas,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6159.    Muhammad    bin    Abdul    Malik    bin    Abu    Asy-Syawarib
menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Yazid   bin   Zurai'
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Salamah  bin  Alqamah
menceritakan kepada kani dari Muhammad bin Sirin, ia berkata:
Aku bertanya pada Ubaidch tentang firman Allah  r¢'¢/&: t£'EJ

:i¥:¢:i€?;!ii-i:,=+fj%.¥+g#,=;;¥<::f„,;a,fi„g
beriman,  nofkchkanlah  (di  jalan  ALllch)  sebagian  dari  hasil
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usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dart  apa  yang  hami
keluarkan dart buni untuk kanu. Dan janganlah kanu memilih
yang burak-burmk lalu karm nafocahhan dart padc[nya, padahal
kamu   sendiri   tidak   mau   mengambilnya   melainkan   dengan
"emz.cz.#gfa# mafa ferfeadrpnycz " ia berkata:  "Ini dalan masalah
Zakat. Dirham palsu lebih aku sukai daripada kumaM. 1382

6160.   Ya'qub   menceritakan   kapadaku,   ia  berkata:   Ibnu  Ulayych
menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Salamch  bin  Alqanah
menceritckan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia berkata:
"Aku   bertanya  pada   Ubaidah   tentang   ayat   itu",   maka   dia

menjawab:  "Hal  itu  dalam  masalch  zakat.  Dirham  yang  palsu
lebihakusukaidaripadakurmaw.1383

6161.  Abu Kuraib menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu Idris
menceritakan  kapada  kami,   dari  Hisyan  dan  Ibnu  Sirin,  ia
berkata: Aku bertanya pada Ubaidch tentang ayat:  1~;:`; a.3i C£'EJ
a,£±3iiji=y'jLj3€y.fgpe6±;i~g36;±£==erf;;;'+.,ifafi
±.£ir>i:14 'b33± "Hat orang-orang yang beriman, raf 1:a!k?.nl:h
(di jalan Allah) sebagian dart hasil usahamu yang baik-baik dan
sebagian dari apa yang hami keluarkan dart bumi untuk kamu.
Dan  janganlch  kanu  memilih  yang  burak-buruk  lalu  kanu
naflwhkan   dari   padanya.   padahal   harm   sendiri   tidak  mow
mengrmbz-/Hya " Maka Ubaidah menjawab: "Ayat ini untuk zakat

yang  wajib   dan  tidak   apa-apa  untuk   sedekali  yang   sunnah
dengan memberikan kuma, tetapi dirhan yang palsu lebih baik
daripadaktrmaM.1384

6162. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
-  menceritakan kapada kami dari Hisyam dari Ibnu Sirin tentang

1382  sa'id bin Maushur dalam SwHa" (3/978)
1383   Ibid.
`384  As-Suyuthi dalam Ad-Dw„ ,4/ "a#tswr (2/61) dan dia menisbatkamya kepada

lbnu Abi Syail}ah dan 'Abd bin Humaid
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fiman  Allah  ra'a/a:  6|Sj;3 £i, ifi{ ij:£=jY'j    "Do« /.&«gr#/¢A
hamu  memilth  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  naflcahkan  dart
p¢dr7z)/¢"  ia berkata:  "hi  dalam  zakat  yang  wajib,  sedangkan
yang sunnah mcka tidak apa-apa seseorang bersedekch dengan
uang dirham yang palsu dan dirham yang palsu lebih baik dari
Padaktrmaw.1385

Penakwilan    rirman    Allah:     {€`€`fiiiitj=JG:ij    /I)¢»
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah ra 'cI/a: Ketahuilah wahai
manusia,  sesungguhnya  Allah  rcz'cz/a  tidak  membutuhkan  sedekah
atau  lainnya  dari  kalian.  Dia  hanya  memerintahkan  kalian  untuk
bersedekah dan mewajibkannya pada harta kalian sebagai rahmat dari-
Nya   pada  kalian   untuk   membuat   kaya   orang   yang   miskin   dan
membuat    kuat    orang    yang    lemah    dengan    sedekah    itu    dan
melipatgandakan pahala kalian  di  akhirat,  bukan karena butuh  pada
harta itu".

6163.  AI  Husain bin Amr bin  Muhammad AI  Anqazi  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari
Asbath  dari  As-Suddi,  dari  Adi  bin  Tsabit  dari  AI  Barra`  bin
Azib  tentang  firman  Allah   ra'¢/fl:   t±fS'fi{ ''A//aA  Ma!fa¢
KCZ);a /ogz. A4laAa rerp«/-I. ", dari sedekah ka|ian.1386

©©©

1385  sa'id bin Manshur dalam Sw#aH (3/976).
1386  |bnu Abi Hatim dalan ra/sl.r (2/529)
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€fr€f3±.'&1j:,~tae't>r±3it'jjiii{

©¥a,3,6fjEie;,iiJ:i
"Syetan menjanjtztan (menck«t-nahati) kamu d€ngan

kemiskinan dan menyti"h I¢anw berbwat kejcihcrfun (kikir);
sedang Allch menjadihan "ntokmu ampunan d¢ripndc[.Nya

den ha"nici den Allch Mc.ha lwas (karunici,Nya) lcigj
Mcha Mengetchwi".

(Qs. AI Baqarah [2]: 268)

Abu Ja'far berkata:  "Mcksud Allah ra'cz/cz, Wahai manusia,
syetan menjanjikan sedekch dan zckat wajib dari harta kalian dengan
kefckiran   dan   g~ca.t>r±31t±'j   "Da#   meny%"fr   kclmw   6er6%clf
fag/.czAczf¢#    fl.fa.r/''.    Ia    memerintalikan    berbuat    kejchatan,    yaitu
memerintahkan  kalian berbuat  maksiat pada  Allah  rcz'a!/a  dan  tidck
meataati-INya..  '±::,i-.';is3± i'3£'f rl'3 " Sedang Allah menj anj ikan uytu.Pnu
czrmp##cz#   d¢rzpadcz-Jvy¢'',   yaitu   bahwa   Allah   rcz'cz/¢   menjanjikan
kalian  wchai  orang-orang  yang  beriman,  akan  menutupi  kejahatan

::iL:nand:end8eaknahm;nan:apkuasLL:ukbue=::nya4£n;,Eeon„8a;¢Pr::Lz„#aL;=n
menjanjikan  kalian  bahwa  Dia  clan  mengganti  sedekch  kalian  dan
menambah pemberian-Nya pada kalian  serta menyempumakan rizki
kalian.

6164. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ychya  bin  Wadhih  menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:  Al

`rHusain bin  Waqid  menceritckan kepada kami,  dari  Yazid An-

Nahwi,  dari  ncrimah,  dari  mnu  Abbas,  ia  berkata:  "Dua  dari
Allah    dan    dua    dari     syetan".     ;:=j.{'f3i;;:l=;i)i      ''Syefan
menj anjihan (menakut-nahati) harm dengan kemiskinan" Syctan
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menjanjikan  kamu  dengan  kemiskinan  dan  berkata:   "Jangan
£E%q;kf3€i¥#±',fit:±¥2.t>S=#¥£¥rDa„m::„e#rhay:';

berbuat  kyahatan  ftikir);  sedang  Allah  menjakyikan  untukmu
ampunan  daripada-Nya  dan  karunia"  dan rmemeri:ulalharmun
untuk  berbuat  maksiat  sedangkan  Allah   ra'&/a  menjanjikan
kamu ampunan dari maksiat tersebut dan kesempumaali dalam
rizki.i387

6165.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kani, dari Qatadah tentang fiman Allah ra 'a/cz:  3:1=£}{
fug; 'iiJ:J€j+€ f3;±'jTj;ffi.t> r=#t'j j£.{'f3±'       ''fyef&#
mekyanjikan   (menahat-nakuti)   kanu  dengan  kemishinan  dan
menyuruh   hamu   berbuat   kyahatan    (ltikir);    sedang   Allah
menjanjihan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia". Ta
berkata:   Ampunan  atas  perbuatan  bunik  kalian  dan  karunia
untuk kefakiran ka|ian.1388

6166. Hanad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu AI Ahwash
menceritakan   kepada   kami,   dari   Atha`   bin   As-Sa`ib,   dari
Murrch, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

3i=:¢ :!i£;±Ji ii' C€j :fu' ¢±;1j,; isl u!:L * ii' ,J\£:1lj, SJ!
a

1=

;;}:4L€3  ,:±j°\+  3\:;:);  :,=|+{i iij'ifi3  .:;=j°|  '`T+:;<J:3  :;j|

is3 i;3 t&` *.3 &1 * iji +i:j5 ou,; is3 :;3 .:±j.L

Jth, * a,| ;#Oj a+fyi

"  Ibnu Abi Hatim dalam ra/s!.r (2/530).
'388  As-Suyuthi dalam Ad-Dz„ f4/ Maptsw; (2/65) dan dia menisbatkarmya kepada

'Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.
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"Sesungguhnya  syetan memiliki janji pada manusia  dan Allah

Ta'ala  juga  memiliki  janji.  Janji  syetan  adalah  menjanjihan
kebankan dan mendustakan kebenaran.  Sedangkan janji Allah
Ta'ala    adalch    menjcdyikan    kebalkan    dan    membenarkan
kebenaran. Siapa yang mendapatinya, ketahuilah itu datangnya
dart Allah Ta`ala dan hendaknya dia memuji Allah Ta'ala dan
siapa  yang  mendapati  selainnya,   berlindunglah  pada  Allah
Ta'ala dari syctan" .

Lalu    beliau    SAW    mefroacckan: r±±31.t±'j Ji£!.{'f3i€3:l£S£1{

5{±:±i:h>  "Syctan  menjanjikan  (menahat-nckuti)  kanu  der.3^an'kemisk;nandanmenyuruhkamuberbuatkejahatan(kikir)".\399

6167. Ibnu Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata: AI Hakan
bin Basyir bin Sulaiman menceritckan kepada kami, ia berkata:
Amr  menceritakan  kepada  kami,  dari  Atha`  bin  As-Sa`ib  dari
Munah dari Abdullch,  ia berkata:  "Sesungguhnya Allah  r¢'¢/cz
memiliki  janji  pada  manusia  dan  syetan  juga  memiliki  janji.
Janji     Allah     ra'a/a     adalah    menjanjikan    kebaikan     dan
membenarkan    kebenaran,    sedangkan    janji    syetan    adalah
menjanjikan   keburukan   dan   mendustakan   kebenaran.   Lalu
Abdullah   membacakan: 'a{J ;tffi.t> +±±rt'j ji.i 'f3i€ ::l==£!{
•Sj£;) '33:,'-.';hjl F'1£ " Syetan menj anj ihan (menakut-nakuti) kam

dengan  kemiskinan   dan  menyuruh  kamu  berbuat   kyahatan
(hikir) ;  sedang Allah menjanjihan untukmu ampunan daripada-
Ivya  daH  harw#I.a".  Amr berkata:  Kani  mendengar  dari  hadits
tersebut, yang berbunyi :

i  c4;i ir 3o€L3®3 2h +=j3 & iuli *' ir +Li :+i I;i

®ti:±ji ir .;;:=j.j an ,apoj ,.\£:±ji *' ir ir;i i`3!j

`389  Tirridzi  da|am  ra/s|.r ,4/  gwr'an  (2988)  dan  Ibnu Abi  Hatim  dalam  ra/sl.r

(2/529).
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"Jiha  salah  seorang  di  antara kalian  merasahan  sesuatu dart

janji   Allah   Ta'ala,   maha   hendaklch   dia   merrmji-Nya   dan
meminta  ka:runia-Nya  dan jika  merasakan  sesuatu  dart  janji
syetan, maka hendaklah dia meminta ampun pada AIlch Ta'ala
dan meminta pelindungan dari-Nya dart godaan syetan" .\39°

6168.   Ya'qub   menceritakan   kapadaku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritckan   kepada  kami,   ia  berkata:   Atha`   bin   As-Sa`ib
menceritakan kepada kami, dari Abu AI Ahwash dari Murah, ia
berkata:   Abdullah  berkata:   "Ketchuilali,   sesungguhnya  Allah
ra'cz/cz  memiliki janji  pada  manusia  dan  syetan juga  memiliki

janji.   Janji   Allah   ra'a!/a   adalch   menjanjikan   kebaikan   dan
membenarkan    kebenaran,    sedangkan    janji    syetan    adalah
menjanjikan   keburukan   dan   mendustakan   kebenaran.    01eh
kfen£`3LiF(jEA#i,f3°:;,ge=|L¥jan*±.gt'j#.{'f*;Jgiv{

"Syetan

menjanjihan   (menahat-nahati)   karrm   dengan  kemiskinan   dan
menyuruh   kamu   berbuat   kyahatan    (kikir);    sedang   Allah
menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan harunia, dan
Allah Maha luas  (karania-Nya)  lagi Maha Mengetahui". Malt:a
barangsiapa yang mendapati janji-Nya, pujilch Allah ra 'cz/cz dan
siapa   yang   mendapati   selainnya,   berlindunglah   pada   Allah
rcz'o/adarigodaansyetan.1391

6169.  AI  Hasan  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,  dari  Az-Zuhri,  dari  Ubaidillah
bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman

'39°  Hadits   ini   sama   dengan   hadits   sebelumnya   yaitu   mawqw/   Syekh   Syakir

7~afez.maftw//aA  berkata:   "Karena  kemarfw'an  adalah  tambahan  dari  /sz.qoA  dan
katanya:  "Hadits yang tidak diketahui oleh raly# dan tidak bisa diqiyaskan dan
hanya diketahui dengan wahyu lewat 4/ Ma'sAwm SAW, maka riwayat-riwayat

3gt¥a#iza£"i")£iecsa„r:aL:f(¥#8T##LSue:airbabhanukduchi[:tsAaAz.A(3/278).
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Allah    ra'aJa:     9~rfu.t>r±3£t±'jJifi.{'f3i€±l=;£li      "Syefa"
mertyartyikan   (menakut-nahati)   hamu   dengan  kemiskinan   dan
menysnd    harm    berbuat    kejahatan    (kikir)",   .ia   beck:ata:.
"Sesungguhnya Allah  r¢'¢/¢  memiliki janji pada manusia dan

syetan    juga    memiliki    janji.    Janji    Allah    rcz'¢/a    adalah
menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Maka siapa

yang   mendapatinya,   hendaklch   dia   memuji   Allah   r¢'cl/a.
Sedan8kan  janji   syetan   adalah   menjanjikan  keburukan   dan
( mendustakan kebenaran. Maka barangsiapa yang mendapatinya,

hendaklahdiamemintaperlindunganpadaA||ahrflJa/¢]392.

6170.  AI  Mutsarma bin Ibrchim menceritckan kepadaku,  ia berkata:
Hajjaj  bin  AI  Minhal  menceritckan  kepada  kani,  ia  berkata:
Hammad  bin  Salamah  menceritckan  kepada  kani,  ia berkata:
Atha`  bin As-Sa`ib memberitchukan kepada kani, dari Murah
AI Hamdani bahwa Ibnu Mas'ud berkata:  "Sesungguhnya Allah
rfl'a/a memiliki janji dan syetan juga memiliki janji. Janji Allah
ra'a/a    adalah    menjanjikan    kebaikan    dan    membenarkan
kebenaran.     Sedangkan    janji     syetan     adalch    menjanjikan
keburukan   dan   mendustakan   kebenaran.   Maka   siapa   yang
mendapati   sesuatu   dari   janji   Allah   ra'¢/a,   hendcklah   dia
memuji-Nya.   Dan   siapa  yang   mendapati   sesuatu   dari  janji
syetan,   hendaklch   dia   meminta   perlindungan   pada   Allah
Z#a'£`3,=:jTi±:I::;££fmfb;.¥{?3~at>]mj±i±.tjf±{,#':
m6ny=anjikan   (menakut-nakuti)   kamu   dengan  kemishinan   dan
menyouh   harm   berbuat   kejahatan   (hikir);    sedang   Allah
mekyctryikan untuk].ou ampunan daripada-Nya dan haraf i.i^S dan

1393
Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"

1392  Abdurrazraq dalarn ra/Si.r (I/372).
'393  A| Bazar dalan Musnad (5/394) dan Thbrani dalam -4/ Kabi.r (9/101).
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6171.  AI  Mutsanna menceritckan kepadaku,  ia berkata:  Suwaid  bin
Nashr  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Mubarak
memberitahukan kepada kami, dari Fithr dari AI Musayyab bin
Rafi'  dari Amir bin Abdah dari Abdullah dengan riwayat yang
serupa.1394

6172.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kapada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan kepada kami, dari Atha`  dari MulTch bin Syarchil
dari  Abdullah  bin  Mas'ud,  ia  berkata:   "Sesungguhnya  syetan
memiliki janji dan Allah ra!'&/a juga memiliki janji. Janji syetan
adalah   mendustakan   kebenaran   dan   menjanjikan   keburukan
sedangkan janji Allah ro'a/a adalah menjanjikan kebaikan dan
membenarkan  kebenaran.  Mcka  barangsiapa  yang  mendapati
sesuatu  dari  janji  Allah  rcz'a/&,  ketahuilah  itu  datangnya  dari
Allah  rcz'cz/cz  dan  hendaklah dia memuji-Nya.  Dan barangsiapa

yang mendapati selainnya, hendaklah dia meminta perlindungan
pada  Allah  T¢'a/a.  Lalu  beliau  membacckan  ayat  ini: J:I;;£}{
*j±; 'ii;i i:;=L€ f3±.'jTj?ae-t r±ji-t'j fi'{'fii;       "fyeJ¢»
menjanjikan   (menakut-nahati)   kamu   dengan   kemishinan   dan
menyuruh   kamu   berbuat   kyahatan   ftikir);    sedang   Allah
menj anj ihan untukmu ampunan daripada-Nya dan harunia".\395

Penakwilan  firman  AIlah:  #a.3'fifj  tD¢»  4//¢A  M¢A&
luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: mcksud Allah ra'¢/a dalam firman-Nya
'}j±9c±f)'if+'3   "Dan   Allah   Maha   luas    (harunia-Nya)    lagi   Maha

A4le#gefczfowz." adalah Karunia yang Dia janjikan pada kalian  sehingga
Dia memberi  kalian karunia dan keluasan perbendaharaan-Nya.  Z±;
Dia   Maha   Mengetahui   dengan  nafkah   dan   sedekah   yang  kalian

1394  Lihat atsar sebelurmya.
1395   mid
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nafkahkan  dan  sedekahkan,  Dia  akan  menchitungnya  untuk  kalian
sehingga Dia akan membalasnya saat kalian berada di hadapan-Nya
kelck pada hari akhirat.

®®©

€i'j,jijffa.{£j{c;3€J.~t5Lc;i:=jfj#[
©3j€y.{ijj\~y€£fi:;L';life

"Allch menganwgerchhan al.hikmah (kef¢haman yang

drham tentang AI Qwr `an den As-Swmch) kepadr sjapa
yang dikehendrki~Nya drm barcrngsjapa yang dian«gerch€

hikmch, jci benar-benar telch dianngerch€ ha"nia yang
hanyck dan hartya orang-orang yang bercktlllah ycmg drpat

mengambtl Palaiaran (darn fiman AIlch)"

(Qs. AI Baqarah [2]: 269)

Penakwilan       r]rman       Allah: 6j:I:dz3ti€3Jc; i:=9]fti3!T
(tr±(;±'aps-5='-f==IrA  (Allah   menganugerahkan   AI   H:kmap
(kefahaman yang dalam tentang AI Qur`an dan As Sunnah) kepada
siapa  yang  dikehendaki-Nya  dan  barangsiapa  yang  dianugerahi
hikmah, ia benar-benar telal. dianugerahi karunia yang banyak)

Abu  Ja'far  berkata:  "Mcksud  Allah  rcz'¢/cz  dalam  ayat  ini
adalch bahwa Allah ra 'a/cl memberikan keberhasilan dalam perkataan
dan  perbuatan  bagi  orang  yang  dikehendaki-Nya,  dan  barangsiapa
mendapat   keberhasilan   itu,   sungguh   dia   telah   diberikan   banyck
kebaikan.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalan menakwilkan ayat ini.
Sebagian  mereka berkata:  " i:±J.i yang  disebutkan  Allah  ra'a/a
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dalam  ayat  tersebut  adalali AI  Qur`an  dan pemahaman  tentangnya".
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6173.  AI Mutsarma menceritakan kepada kami, ia berkata:  Abdullah
bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mu'awiyah
menceritakan   kapadaku,   dari   Ali   dari   Ibnu   Abbas   tentang
firman  Allah  ro'&/a:  £rfJ;±rJg'fpi±= €=±gj.{£j:;:c;3    ''Da#
barangsiapa  yang  dianugerahi  hikmah,  ia  benar-benar  telah
dz.cz7!wger¢foz.  harzt#z.a  );¢#g  bcz#);cz*'',  yaitu  pengetahuan  tentang

A:i   Quran,   nasilch    mansulhnyai,    muhham    mutasyabihnya.,
muqaddam      muckharnya.,      halal      haramnya.      ham      La;in
Sebagainya.1396

6174.  AI  Hasan   bin  Yahya menceritakan  kapada kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,   dari   Qatadah  tentang   fiman
A;Ilah.h  Ta`ala..  i iis1. 6 <€:±3Si S±. "Allah  menganugerahkan  al-
hikmah  ftefahcrman  yang  dalam  tentang  AI  Qur`an  dan  As
Sunnah)   kepada   siapa   yang   dikehendaki-Nya",   ±a.  berkatzr.
" i:=33t  adalah AI Qur`an dan pemahanan tentangnyaw. I 397

6175.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kami,  dari  Qatadah  tentang  firman  Allah  rcz'cz/cz:   jj:![
`i± ,a ,j,,i i= ::=}.i =j:;: cj; c,.t=J i; i==j,          ,,4,,"A
menganugerahhan al-hikmah ftefahaman yang dalam tentang AI
Qur`an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendahi-Nya dan
barangsiapa  yang  dianugerahi  hikmah,  ia  benar-benar  telah

]396  |bnu Abi Hatim dalam ra/s!.r (2/531), AI Mawardi dalam 4#-IV#ha/ wcz i4/ U);im

( 1 /344) dan mnu Athiyah dalam A/ "wfaarrl.r AJ Wa/.I.z ( 1/364).'397  Abdurrazzaq  dalan  r¢/sl.r  (I/373)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam  A/  M#Aarr!.r  i4/

Wa/.I.z(I/364).
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dianugerahi karania yang banyak".  €=±=*1 alalah mendharri
AI Qur`an.1398

6176. Muhammad bin Abdullch AI Hilali menceritalkan kepada kami,
ia berkata:  Muslim  bin  Ibrinim  menceritakan kepada kami,  ia
berkata: Mahdi bin Maimun menceritckan kepada kami, Syuaib
bin  al  Habhab menceritakan kepada kani  dari  Abu AI  Aliyah
tentang firman Allah  r¢'&/a:  \i± (i'JzjiJ= i:=3tj'{ ij:;i i;3
"Dan  barangsiapa  yang  diarmgerahi  hikmah,  ia  benar-benar

telah dianugerahi karunia yang banyak" , i:a belk:aha:. " A;i Q!]:i an
danPemchanantentangnyaw.1399

6177.    Ibnu    Humaid    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Jarir   menceritakan   kepada  .kani,   dari   Laits   dari   Mujahid
tentang    firman    Allah    ra'¢Jcz:     '.t££Jt; €:£ajtj3:!j    "4//aft
menganugerahican al-hilonah ftofahaman yang dalam tentang AI

Qur`an dan As Sunmch) kapada siapa yang dikehendcki-Nya" , .Ta
berkata: "Bukan kenabian, tetapi AI Qur`an, ilmu dan fiqh. '4°°

6178.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,   dari  Ibnu  Juraij,   ia  berkata:   Ibnu  Abbas  berkata:
"Memahami AI Qur`an" 1401

6179.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:
AbdulTahman  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, ia berkata: Aku
mendengar     Mujchid     berkata:      fa.{£j{c;;      "Do#

'398  |bnu Athiyah dalam j4/ Mwtiarrl.r i4/ W¢j!.z ( 1/364).
1399  |bnu ]auzi da|am Zird AJ "asl.r (2/324).
14cO  |bnu Abi Hatin dalam ra/sl.r (2/531).
]4°'  AI Mawardi dalam,4#-IVwhaf wa AJ I/)#i# (I/344).



Ta/strAth.Thahari

barangsiapa      yang      dianugerahi L    hihach",      .\EL   +  be;dsata:.
"keberhasi|anM.[402

6180.  Muhammad` bin  Amr  menceritckan  kapada  kami,  ia  berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari  Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid tentang firman Allah Tcz'cz/a:  j: i:=ej{ j3[;:Cf.~JS~  "Allah   menganugerchkan   al~hikmah   f tof ;ahaman   yang

dalam  tentang  AI  Qur`an  dan  As  Sunnah)  kepada  siapa yang
dz.4efae#dczfu.-Ivya'',   ia   berkata:   "Memberikan   kebenaran   bagi
siapa yang dikehendcki-Nya" 1403

6181.    AI    Mutsama   menceritakan   kapadaku,    ia   berkata:   .Abu
Hudzaifch   menceritakan   kepada   kani,    ia.   berkata:.   Syibil
menceritakan kepada kami,  dari  Ibnu Abi  Najih  dari  Mujchid:C'.~JS.i;'-a:±3fil $5.     "Allah     menganugerahhan     al-hikmah

qcefahaman  yang  dalam  tentang  AI  Qur`an  dan  As  Sunnah)
kepada  siapa  yang  dikehendaki-Nya", ia bcka:+a;.  " AI Qur an,
diberikan    keberhasilannya    bagi    siapa    yang    Allah,   rfl'cI/cz
kehendckiw.14o4

Para  alli  tafsir  lairmya  berkata:  " a:±jt  adalch  memahani
agama". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6182.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wchab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid  berkata: j3J:iC'.-iss.6'-f=±3}jl        ``Allah        menganugerahhan        al-hikmah

ftefahaman  yang  dalam  tentang  AI  Qur`an  dan  As  Sunnah)
kepada   siapa  yang  dikehendaki-Nya   dan  barangsiapa  yang
dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah diamgerahi karunia
yang  banyck  dan  hanya  orang-orang  yang  berahallah  yang

`4°2  Ibnu Abi Hatim dalam ra/s|.r ( 1/344), Ibnu Athiyah dalam ,4/ Mwftclrrl.r 4J Wa/.i.z

(1/364) dan  AI Mawardi dalan A#-IVwfaf wa A/ Uyti# (1/344).'4°3  As-Suyuthi  dalam ,4d-D#rr AJ Ma#tsgr  (2/66)  dan  Syaukani  dalam Faffo  A/

gadir(1/29l).14°4  Mujahid dalam ra/s[.r (hal. 245).
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dapat   mengambil   pelofaran    (dari   firman   Allah)"    aiddrch
memchaniagana,laluiamembaca:rJi'fpiJ£€:=J{ij:!Jc;;
(:±±f="Dan barangsiapa yaTIg dianugerahi hikyah,  ia benar-

benartelahdianugerahikaruniayangbanyak".\t.°

6183.   Yunus   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan kapada kami,  ia berkata:  Ibnu  Yazid berkata:
" ae{ adaich akaiu.i406

6184.   Yunus   menceritckan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wchab
memberitchukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Aku  bertanya  pada
Malik: Apakal  2-<i`  itu? Dia menjawab: Pengetahuan agama,
memahaminyadanmengikutinya.1407

Para   ahli   tafsir  lainnya  beckata: "aE.rdl   adalali  pchan",
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6185.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku
menceritckan  kapada  kami,  ia  berkata:   Sufyan  menceritckan
kapada kami, dari Abu Hanzch dari Ibrchim, ia berkata: "i-<l`
adalchpahamw.1408

Ahli   tafsir   lainnya   berkata: "i-EEEEEE-<l`    adalch   rasa   takut",
berdasarkan riwayat berikut:

6186.    AI   Mutsanna   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami,  dari  ayahnya dari  Ar-Rabi'  tentang
firman Allah ra 'a/a:  i:=}.1 £j{ c;;€'.t£5J c; i:=JT jjJ!J ''4//aA
menganugerahkan al hikmah ftefahaman yang dalam tentang Al

]4°5  |bnu Athiyah dalam ,4/ Mz/Aarrz.r ,4/  Wa/.z'z (1/364),  Ibnu  Jauri  dalam Zod A/

"asJ.r ( 1/324) dan AI Mawardi dalam ,4#-IVwkaf " ,4/ U);ii# ( I/344).
]406   Ibid.

t4°7  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/532) dan lbnu Athiyah dalam A/ M«Aawz.r A/

wo8#:y:I.Z{£:3H64aLdaiamra/s,.r(2/532)danmnuAthiyahdalamA/"WAa"I.rA/
Jya/.,.z(,/364).
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Qur`an  dan  As~Suinah)  kepada  siapa  yang  dikehendaki-Nya
dan barangsiapa yang dic[rmgerahi hikmah".  "5-S`+\  adal; aln
rasa takut,   karena pokok segala sesuatu adalah rasa takut pada
Allali   ra!'a!/a.   Lalu   ia   membacakan:   .Sfi(j3l=g i,?,'&fj¥€ t3\>
"Sesungguhnya  yang  takut  kepada  Allah  di  antara  hamba-

foczmba!-Ivycz,  fo¢j®};a/aft w/¢ma " (Qs. Faathir [35] : 28). ]4°9

Sebagian    ahli    tafsir   berkata: "2[[[[[[[[[[A<ll    adalah   kenabian".
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6187.  Musa  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan

ies:S:ad:i::;::bger:]a=;iAS|::imf::ae,¥¥;.,k£,:;dai±;jTdc=|
'-f=3=5fi\ f}±. "Allah  mengamgerchhan  al-hikmah  f ref ahaman

yang  dalan  tentang AI  Qur`an  dan As  Sunnah)  kepada  siapa
yang   dikehendaki-Nya   dan   barangsiapa   yang   dianugerahi
Az.b7!cz% ''.  iofl`   adalah kenabian.]4t°

Kani telah menerangkan sebelumnya makna kata  i-<ll Kata
ini   diambil   dari   kata  hukum  dan  merincikan  hukum  yaitu

pernbenaran  menurut  dalil  yang  benar.  Saya rasa  di  sini  tidak
perlu dijelaskan lagi. Jika malmanya demikian, semua pendapat
yang dikatckan para chli tafsir yang telah kami sebutkan di atas
mencakup  apa  yang  telch  kami  katckan.  Karena  pembenaran
dalam   perkara  hanya  bisa  teljadi   dengan  pahaln,   tahu  dan
mengerti.   Jika   demikian,   orang   yang   membenarkan   dengan

pemahamannya  terhadap  aspek-aspek  kebenaran  adalah  orang
yang  memberi  pemahanan yang takut pada Allah  rcz'&/cz, juga
orang  yang  faqih  dan  alim.  Dan  kenabian  adalah  termasuk  di
dalanmya,    karena    para    nabi    mengarahkan    dan    memberi

'4°9  Ibnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/531) .dan Ibnu Athiyah dalam A/ MWAarrJ.r A/

i4io#:y;I.ZA(:;3H¥Ldalanra/sl.r(2/532).
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pemchaman serta menunj.ukkan kebenaran dan kenabian adalal
sebagian mina a+1`.
Takwil perkataan ini:  "Allah memberikan pembenaran terhadap
kebenaran dalam ucapan dan perbuatan siapa yang dikehendaki-
Nya, dan siapa yang mendapatkan itu dari Allah ra'a/a, niscaya
dia telah diberikan banyak kebaikan".

Penakwilan rirman A]]ah: £tifthi ~i|;=±'C; /d¢» A¢ny¢
orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pertyaran [dari
firman A(Lah])

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  ra'¢/a:  Nasehat  yang
Allah  Tcz'a/a  sampaikan  dalani  ayat-ayat  di  mana  Dia  menasehati
orang-orang untuk menaflcahkan harta mereka seperti Dia sampalkan

juga pada  orang-orang  selain mereka, juga \pada ayat  lainnya.  Allah
ra'a/a  menyebutkan  janji   dan  ancaniannya  dalam   ayat  itu,   agar
manusia   menahan   diri   dari   apa  yang   dilarang  Tuhan   dan   akan
melckukan  apa  yang  diperintahkan  kapadany?. 5S€ii{Jb£`~Y€}  ''Ha»}Ja
ora"g-ora#g  )/a#g  berafa//aft/ "  yalmi:   kecuali   orang-orang  yang
memiliki akal yang mengerti akan perintah Allah ra 'a/a dan larangan-
Nya.  Allah  ra'a/a  memberitahukan bahwa nasehat-nasehat ini  tidak
bermanfaat    kecuali    bagi    orang    yang    memiliki    pikiran    dan
kebijaksanaan, dan peringatan tidck disampaikan kecuali bagi orang-
orang yang memiliki akal.

®®®
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Gj,3l=1i;'.'&t6g63i€c*:rijiji±¢aii€c£=:i:f~[j

© 3t#f 61, Of, ` `
"Apa saia yang kamu nafhah:ken atou aparsaia yang kanm
7iazarha7i, maha sesrmggwhnya Altah 7nerigetohainya dan

orcmg~orang ya7ig berb«at zhalim tidrl¢ qda s€orang
Penohong Pun bagivvya."

(Qs. AI Baqarah [2]: 270)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  ro'¢/a:  Semua  yang
kalian naflrahkan atau semua yang kalian sedekahkan atau semua yang
kalian  nazarkan.  Yang  dimaksud  dengan nazar adalch  sedekah  atau

perbuatan baik yang diwajibkan oleh sescoarang atas dirinya agar dia
berbuat baik dalam ketaatan pada Allah dan mendekatkan diri pada-

tryal.    ,'2:i:i.'if\€jS "Maha   sesungguhnya   Allah    mengetahuinya",
semua itu diketahui oleh Allah ra'a/a.  Wahai manusia, Allah  rcz'cz/a
tidak  melupakannya  sedikit  pun,  tidak  menyernbunvikainya  sedikit
ataupun  banyak,  bahkan  Dia  men9hitungnya untuk  kalian  sehingga
Dia  memberi  balas\an  kalian  atas  semua  itu.  Barangsiapa  nafkah,
sedekah  dan  nazamya  karena  mencari  keridhaan  Allah  ra'a/¢  dan
untuk  memantapkan  dirinya,  maka Allah  ra'a/a  akan membalasnya
dengan  harta  yang  berlipat  ganda  seperti  yang  Dia  janjikan.  Tapi
sebaliknya, barangsiapa yang nafl{ah dan sedekahnya karena riya dan
nazamya  karena  syetan,  mcka  Allah  ra'¢/a  akan  mengganjamya
dengan siksa dan azab yang pedih seperti yang telah Dia peringatkan".
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6188.  Muhammad bin Amr menceritakan kapndaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kani, dari Isa dari Ibnu Abi Najih
dari  Mujahid  tentang  fiman.Allah  ra'a/a:  3i ,aii€ cjJii:!i~C;
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%ii.'at^€];S.,:5±o€,i;ji"Apasdyayangkarmna!fkahhanatou
apa   saja  yang   hamu   nazarhan,   maha   sesungguhnya  Allah
merge/aA%z.nyq!","danmengivtungnya".]4]t

6189.    AI    Mutsanna   menceritakan   kapadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritckan   kapada   kami,   ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kapada kanii,  dari  Ibnu  Abi  Najih dari  Mujahid
riwayat yang sana.1412

Kemudian  Allah  ra'a/a  mengancam  orang  yang menaflcahkan
hartanya  karena  riya  dan  nazamya  karena  taat  pada  syetan,
dengan  firman-Nya:  j\££iJ, ted:£rty~6j   "Dun  ora»g-or¢»g
yang berbuat zhalim tidak ado seorang penolong pun baginya".
M.cksudnya:  Orang yang menaflcahkan har(anya karena riya dan
dalam maksiat pada Allah  ra'a/a  ser(a nazamya karena syetan
dan taat padanya, mcka dia tidak mempunyai penolong. jllaJi
adalah bentuk jamck dari j!r-=3, seperti kata  .I+i bentuk janck
dari J,-+..
Maksud firman Allah  j\<ji},  'Tida* add seor4"g peno/owg
p%»" adalah orang yang akan menolong mereka dari azab Allah
ra'a/a  di  hari  kiamat  dan  menolak  siksa-Nya  saat  itu  baik
dengan  kekuatan  ataupun  dengan  tebusan.  Dalil  kani,  orang
yang zhalim adalah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada
tempatnya.I"

Sesungguhnya Allah memberi nana orang yang berinfck karena
riya  dan  orang  yang  bemazar  karena  taat  pada  selain-Nya
sebagai  orang yang  zhalim karena  orang itu meletakkan  infck
hartanya bukan pada tempatnya dan meletakkan nazamya pada

'4' '  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/532).
1412   Ibid.

""  Lihat tafsir ayat 35 surah AI Baqarah.
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selain  hartanya,  lalu  dia  meletakkan  bukan  pada  tempatnya`,
itulch kezhalimannya.

Abu  Ja'far  berkata:   "Jika  ada  yang  mengatckan  kepada
kami:    Kenapa    Allah    r¢'cl/a    mengatckan:    ,'121=.'fi{€t$6 ''Mo4a
see"#ggrAny¢ 4/Jafe mengefa%#z.#)/a '', tidak mengatakan \€AJ*  sedang
Allah  ra'a/a  menyebutkan  nazar  dan  naflfal?  Jawabannya:  Allah
Ta'ala    rnengardkan    .'3:i3.'fif\€;&     "Maha    sesungguhnya    Allah
me#gef¢fawz.#ys '',  karena  mcksud-Nya:  Allah  ra 'a/cz  mengetchui  apa

yang kalian naftahkan atau nazarkan".
®®©

j#€rfffi-Ttfj3jtf|±=:db'±C+5\1±ejra{ipiL=-J\g

6ji=tL>'fifjEF3G=cr:3;r±
:-:`'±-: »,.J¥

Fa.,`   <J,-
RE

"]i:ka kon" menanpck:ken sedekch(mu) , maha itu adalch
bdik sehali. Dcm jiha ham" menyemhanyikannya dan hamw
beriham kepaho orang.orang fckir, rna:ha men;yembunyi:ken
it" lebih bdik baigimw. Dan Allch cil¢an menghapuslcan dciri

hamw sehagian kesalchan-kesalahanm"; dan AIlah
me7igetch«£ ape yang ham« ke77.azcan."

(Qs. AI Baqarah [2]: 271)

Penakwi]an rirman Allah:  6#cdy'.a,\i±5 €6{£)ilpi[=-o|
-;±±%S 'asSjGit\63tt$6 (J{ka kamu  menampakkan  sedekah[mu],

maka itu adalah balk sekali.  Dan jika kamu menyembunyikanrrya
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dan     kamu     berikan      kepada     orangcorang     fakir,     maka
menyemburtyikan itu lebih baik bagimu)

Abu Ja'far berkata:  "Mcksud Allah  ra'a/a:  €6±£){iul.=-®|
''/z.ha   A&7%cf   me»ampakha»   sedehaA/mcf/",   Jika   kalian   menyiarkan

sedekah  kalian  dan  memberikannya  pada  orang  yang  menerimanya

C+; \i.±;  "Ma!frcz j.fw czdcz/aA bczz.A seha/I" berkata: maka itu adalah baik.
6$3Sb±S    "Dan    jiha    kamu    menyembunyihannya".   jika   kdiran
menutupinya  dan  tidck  menyiarkannya.   '.~ffi.1C;j3;   ''Do»  ham«
berz.facz#   4epa!da   or¢#g-ora#g /czfa.r"  yckni:   kalian  memberikannya

pada   orang-orang   fckir   dengan   sembunyi-sembunyi.   I;±±¥3{i
"Maka  menyembunyihan  itu  lebih  baik  bagimu"  "ck:sndnya;.  Irka

kalian menyembunvikannya, mcka itu lebih baik bagi kalian dari pada
menviarkannya dan itu dalam sedekah sunnali,  sebagaimana riwayat-
riwayat berikut ini :

6190.    Bisyr    menceritakan    kapada    kani,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
k££,=k=i,;~#.TQ:£;jchG¥:=.:,mffA±char{a'?,i::''±-mu:

menampakhan  sedekah(mu),  maka  itu  adalah  baik sehali.  Dan

jiha   hamu   menyembunyihannya   dan   kamu   berikan   kepada
orang-orang   fahir,   maka   menyemburryikan   itu   lebih   baik
bagz.mw":  "Semuanya  diterima jika  niatnya benar,  dan  sedekah
dengan  sembunyi-sembunyi  itu  lebih  baik.  Disebutkan  kepada
kami   bahwa   sedekah   akan   memadamkan   dosa   seperti   air
memadamkanapiw.1414

6191.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritckan   kepada   kani,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritckan kepada  kami,  dari  ayahnya dari  Ar-Rabi'  tentang
firman    Allah     ra'a/a: \£j3; G|S=£ di',' LC>, \iT±; €j{£}{ipi.=-.\S

!4]4  |bnu  Abi  Hatim  dalam   r¢/§I.r  (2/537)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D#rr  A/

Mantsur(2n&).
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•;3j:S';;i '5)SJfi   "Jiha   kanu   menampckhan   sedehah(mu),

maha tw adalah balk sehali. Dan jiha hamu menyembunyihannya
dan     ha:rm     berika:n     kepada     orang~orang    fakir,     maka
menyembunyikan itu lebih baik bagimu", ia. berka:+a:. "SexrNIarrya.
diterima  jika  niatnya  benar  dan  sedekah  dengan  sembunyi-
sembunyi    itu    lebih    baik".    Dia    berkata:    "Sedekch    clan
memadamkan dosa seperti air memadamkan api". "15

6192.   AI  Mutsanna  menceritckan  kapadaku,  ia  berkata:   Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepada  kami,  dari  Ali  dari  Ibnu  Abbas  tentang  firman  Allah
ra'a/¢::£#'.~ffi.ttfj3j6:;=±ijL6,\ijgsiSiiIL;-.i
•i3j1 "Jika hamu menampckkan sedehah(mu), maka itu adalah

baik  sehali.   Dan  jika  harmu  merryembunyikannya   dan  kamu
berikan  kepada  orang-orang fakir,  maha  menyembunyikan  itu
/ebz.fe  b¢z.k bczgz.mc4 ":  "Allah  rcz 'cz/cz menganggap  sedekah  sunnah

yang   dilakukan   dengan   cara `sembunvi-sembunyi   lebih  baik
daripada   sedekch   yang   disiarkan   sebanyak   20   kali   lipat,
demikianjugadalamsemuaperkarawajibdansunnah.]4t6

6193. Abdullah bin Muhammad AI Hanafi menceritakan kepadaku, ia
berkata:  Abdullah  bin  Utsman  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Abdullah  bin  Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata:  Aku  mendengar  Sufyan  berkata  tentang  firman  Allah
r¢ 'o/a:       'Ji# ~.~ffi.1\±j3j \±l;= dij' ±C+; \i+;; `;+S<£!{iul=-.\>
•i3j "Jiha kamu menampckkan sedekah(mu), maka itu adalah

balk  sekali.   Dan  jiha  karrm  menyembunyihannya   dan  kamu
berikan  kepada  orang-orang fiakir,  maka  menyembunyikan  itu
/ebz.fo boz.fr bogz.m# '', ia berkata:  "Itu pada selain zakat". 14"

'4"  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/537).
!4'6  |bnu Abi Hatim dalam ra/sir (2/537) dan Ibnu Athiyah dalam ,4/ W#fe¢rrJ.r AJ

4,7#ivi'.ZA(:(3H6:Ldaiamra/sl.r(2/536).
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Ahli tafsir laimya berkata: "Mcksud Allah ra'a/ai dalam firman-
Nya,..     'd,\1±5SifJi`.\u'L±ul.    "Jiha    hamu    menampakkan
sedehah(mu),    maha   itu   adalah   baik   sehali"..   "lTka  kehian
menanpakkan   sedekah  pada   ahli   kitab,   orang  Yahudi   dan
Nasrani, itu baik. Dan jika kalian rahasiakan dan kalian berikan
sedekch  kalian  pada  orang-orang  fakir mereka,  itu  lebih  baik
untuk kalian".

Mereka  mengatckan  bahwa  zakat  dan  sedekch  sunnah  yang
diberikan pada orang-orang fckir dari kalangan orang Islam, jika
dirahasickan maka itu lebih baik daripada disiarkan, berdasarkan
riwayat-riwayat berikut ini :

6194.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wchab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdunahman  bin
Asy-Syuraih   menceritckan   kapadaku   bahwa   dia   mendengar
Yazid  bin  Abi  Habib  berkata  tentang  Ayat:   : ¢6<£l{iL>|=-.`,
'e,\S+5   "Jika   hamu   menampakkan   sedekch(mu),   maha   itu

ado/aft  ba!.k  sefro/I.'',  ia  berkata:  "Ayat  ini  diturunkan   dalam
masalch sedekah untuk orang Ychudi dan Nasrani".`4'8

6195. Abdullah bin Muhammad AI Hanafi menceritakan kepadaku, ia
berkata:  Abdullch  bin  Utsman  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: mnu AI Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibnu  Lchi'ch  memberitahukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Yazid
bin Abi Habib pemah memerintahkan untuk membagikan zakat
dengan  sembunyi-sembunyi.   Abdullali  berkata:   "Saya  senang

jikazckatdibagikandenganterang-terangan"."]9

Abu Ja'far berkata: Dalan firman-Nya: \i±; €j<£}{ {ul.=-e\,
'ch, "Jika  hamu  menampckkan  sedehah(mu),  maha  itu  adalah  baik

'4]8  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr AJ Ma#tswr (2/86).
'4'9  |bnu Athiyah dalam A/ "wfaarrl.r AJ  Wr¢/.I.z (I/365) dan Qurthubi dalam  r¢/s!.r

(3/333).
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seha/z." Allah  r¢'cz/a  tidck men8khususkan  sesuatu  dari  lairmya tapi
secara umum, kecuali zakat yang wajib hukumnya. Karena zakat yang
wajib hukumnya termasuk kewajiban dan semua ulama telah sapakat
bahwa  menyiarkannya  lebih  utama,  kecuali  zakat  yang  telah  kami
sebutkan diperdebatkan oleh para ulana sedan8kan semuanya sepckat
bchwa itu wajib. Maka hukum membayamya dengan terang-terangan
adalah saperti hukum semua kewajiban lairmya.

Penakwi]an  r]rman  Allah:  ++±a3g=c£: r=;£±g¥ /I)ow
Allah   akan   menghapuskan   dart   kamu   sebagian   kesalahan-
kesalahanmu)

Abu  Ja'far  berkata:   "Para  ahli  ql.ra`aj  berbeda  pendapat
dalam   membacanya.`42°   Ibnu   Abbas   meriwayatkan  bahwa  beliau
membacanya  r±=;£jsfi; dengan huruf -.  Orang yang membaca
demikian  mcksudnya:   sedekch  akan  menghapus  kesalchan  kalian.
Ahli   gz.r&`af   lainnya   membaca    r±=;£jjfi;    dengan   huruf   g
maknanya:  Allah  rcz'a/a  akan  menghapus  kesalchan  mereka  dengan

;::ae{a¥Mma:::k£,S±Puefi::iebBu£=chay:te£[;aa;=#P#:3m::n:h±
huruf 7"# dan huruf ra dijazamkan (dibaca sukun). Mcksudnya: Jika
kalian merinasickannya dan memberikannya pada orang-orang fckir,
mcka  Kami  akan menghapus  kesalahan  kalian.  Yakni,  Allah  rcI'a/cz
akan  memberi  balasan  orang  yang  merahasialkan  sedekali  dengan
menghapus kesalahannya karena sedekah yang dia rahasickan itu".

`42°  Ibnu  Katsir,  Abu  Amr  dan  Abu  bakar  membacanya  ;£<;'j  dengan  ra/tz' pada

huruf ro karena menjadi pemulaan. Hamzah dan AI Kisa`i membacanya :j<;j

dengan /.az" pada tellpat 4st p j.i karena nraknanya menjadi ljpi.  Ibnu Amir
dan Hafsh membacanya J££.j dengan }Ja dan ra/a' karena menjadi permulaan.
Lihat Hutiahtul Qira`at hal 147,148, At-Taisirfil Qira`at As-Sab' hal 71  dan
Tb" Hzi:yyaLn dalalm AI Bahr AI Muhith (21691).
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Abu  Ja'far  berkata:   "Menurut  kami,  gz.r¢`af  yang  paling
benaradalahyangmembaca}±:i:;i;'3denganhuruf»"«danhuruf
rcz  di/.ozczmkan,  sesuai  dengan berita dari  Allah  ra!'a/a  sendiri bchwa
Dia  akan  mengganjar  orang  yang  merahasiakan  sedekch  sunnahnya
karena  mengharap  keridhaan-Nya  dengan  menghapus  kesalahannya.
Jika  dibaca  demikian,  maka  dljozamkan  dengan  huruf  .   dalan
firman-Nya:  i±±'Jij{S karena huruf .  di  sana menempati posisi
jawab al jaza` .

Jika   ada   yang   bertanya   kepada   kami:   "Bagaimana   anda
memilih /.clztzm  pada  huruf  affea/ pada  tempat /a  dan  anda  tidak
memilih czf%a;faya dengan apa yang setelah huruf/a,  sedangkan anda
tahu baliwa yang  lebih  fashih  dalan  a/Aa/ pada /.awa!b /.c[zcr `  adalah
rc7/cz  dan /.czzczm  hanya dibolehkan?  Jawaban kani:  Kami memilih itu
karena  dibolehkan  men/.¢z¢mkannya  karena  pen8hapusan  dosa  oleh
Allah kepada orang yang bersedekah akan termasuk pada janji Allah
rcz 'cI/a padanya untuk memberi balasan atas sedekahnya. 01eh karena
itu,  jika   diy.azczmkan   tidak   apa-apa   dan   kalau   dire/czkan   kadang
terma suk  dalani janji  Allah  rcr'a/a untuk memberi balasan padanya
dan   bisa   menjadi    kfoclbczr   mwsfc!'#z/  bahwa   Allah    ra['¢/cr    akan
menghapus  kesalahan  hamba-Nya  yang beriman  dan  tidak  memberi
balasan pada sedekah mereka, karena yang ada setelah huruf/tz pada

/.czwclb  /.czza `   adalah  /cz   I.s/i.'#a/,   maka   dim¢'ffow;flcan   kepada  frfoczbc!r

8:e`:":"ipre::]]=,:raksuanmkm£':fr:'e#£Lfo,.:zan„gg*semb::ua:ad,afr`aTk`:;Zaad`;
/a  dari  fiman  Allah:   i±±'Jij{S  dan  membacanya  dengan  huruf
nun" .

Jika ada yang bertanya: "Apa alasan masuknya kata I+ pada
fiman     Allah:     j±=j\£;£d!3r±=:£jsfi;     "D&»     j4//aA     ¢*¢»
menghapushan    dart    kamu    sebagian    kesalahan-kesalahanmu`P"
Jawabannya:    "Alasannya,   Kami   akan   hapus   kesalahan-kesalahan
kalian  sesuai  kehendak  Kami,  namun  tidak  seluruhnya  agar  hamba
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merasa malu kepada Allah ra'a/a dan tidak hanya bersandar pada jan].i
Allah baliwa Allah akan membalas setiap sedekah yang dirahasickan,
1alu  mereka  berani  melanggar  batasan  Allah  dan  bermcksiat  pada-
Nya".

Penakwilan  firman  AIlah:   'ria#C+&fj   /D¢»  4/7¢A
mengetahui apa yang kamu kerjakan)

Abu Ja'far berkata: "Mcksud Allah ra'a/a: Allah Mcha tahu
dengan     apa    yang     kalian     lakukan     dengan     sedekali    kalian,
merahasiakannya atau  menyiarkannya  dan perbuatan  kalian  lainnya.
#J±T£    ''A4e#ge/afa#z."  yaitu  memiliki  pengetahuan  dan  pengalanan,

tidck ada yang tersembunyi dari-Nya. Dia mengetchui semuanya dan
akan  menghitungnya  serta  memberi  pahala  dan  balasan  terhadap
semua perbuatan, sedikit ataupun banyak".

ee©

fr,{#cjB;.t±..'cif.Jd{;±sjrfeifasfrf
L'jc,fit,*:;{~<;;.{ty€!6;i;±CjE;±;;€Of,ji

©6#i'-ifjf±'\>j3.£af,fi#
"B«hanlc[h ke4uajjbanm« 77rmjadiztan mereha mendapat

Petuniuk, ahon teapi AItch-Ice yang memberi Petw"iwh
(m€mberi toufiq) siapa yang dikehendal¢i~Nyct. Dan apa

saia harfu yang balk yang ka:mu nafkch:ken (di jalan AItch) ,
mcka Pchc[Zanya ifu «7it«k ham« se7rdiri. Dan jangan)c[h
kantt membelanjalcan seswatw melainkan karencl mencori

keridhcan Allah. Dan apa soja harto yang bcrik yang kcmw
naflcahltan, niscaya hamw alcan diberi Pahalanya dengan
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c'u,kup sedang hamu sedihitpun tidck chon\ dianiaya
(di"gihan)."

(Qs. AI Baqarah [2]: 272)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud Allah  ra'a/a  dalani  ayat  itu:
Wahai   Muhammad!   Bukan  kewajibanmu  memberi   hidaych  pada
orang-orang  musyrik,  sehingga  engkau  melarang  memberi  sedekah
surmah pada mereka dan  en8kau tidak memberikannya agar mereka
masuk  Islam  karena mereka  memerlukan  sedekch  itu.  Tetapi  Allah
rc!'cz/a-1ah  yang  memberi  hidaych  kapada  agama  Islam  pada  siapa

yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya dan memberinya taufiq, maka
janganlah  engkau  larang  memberi  sedekch  sunnch  pada  mereka".
Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini :

6196. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: fonu Yaman
menceritakan  kepada kami,  dari  Asy'ats,  dari  Ja'far ia berkata:
Nabi   Muhammad   SAW  tidak  bersedekah  pada  orang-orang
musyrik,   maka   turun   ayat:   ,fit,+.;:;{~t£HY€|<?;±;3Cj "Da#
janganlah   kamu   membelanjckan   sesuatu   melainhan   harena
owe#ca!rl.  *eri.dfoaan  4//a„'.  Lalu  beliau  SAW  bersedekch  pada
merekal421.

6197.  Abu Kuraib menceritckan kepada kani, ia berkata:  Abu Daud
menceritckan  kepada  kami,  dari  Sufyan,  dari  AI  A'masy  dari
Ja'far bin Iyas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata:
"Dulu  mereka  tidck  berderma pada  para  kerabat  mereka  yang

musyrik,  maka  turun  ayat: u'c};;.'fii;±S;is>if ag;;g
'.~ifi.  "Buhanlah  kewofibanmu  menjadihan  mereha  mendapat

'42`  Ahmad  bin  Ali  dalam A/  rj/.ab fi  Ba}Ja#  ,4/ Asbab  (I/630)  dan  As-Suyuthi

dalam  Ad-Dwrr  AJ  Ma#tswr  (2/86)   dan   dia   menisbatkamya   kepada   Ibnu
Mundzir dari Sa'id bin Jubair.
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petunjuk,    ahan    tetapi    Allah-lch   yang    me.rr_!eri    petunjuk
(memberitoufiq)siapayangdikehendaki-Nya"."Z2

6198.  Ibnu  Wcki'  menceritakan .kepada  kani,  ia  berkata:  Ayahku
menceritakan  kepada kami,  dari  Sufyan,  dari  seorang  laki-lcki
dari  Sa'id bin Jubair,  ia berkata:  "Dulu mereka tckut berderma

pada para kerabat  mereka yang musyrik,  maka  turun  ayat: ;€
'+~14£.-6ri6.'If^'.:±al'3 ;3p'fi656   "Bukanlah   kewajibanmu
menjadikan  mereha  mendapat  petunjuk,  akan  tetapi  Allah-lah

yang    memberi    petunjuk    (memberi    toufial     siapa    yang
dikehendaki-Nya".

6199.  Muhammad bin Basysyar dan Ahmad bin Ishaq menceritakan
kepada  kami,   keduanya  berkata:   Abu   Ahmad  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kani, dari
AI  A'masy  dari  Ja'far bin  Iyas  dari  Sa'id  bin  Jubair  dari  Ibnu
Abbas,   ia  berkata:   "Dulu  mereka  tidak  berderma  pada  para
kerabat mereka yang musyrik, mcka tunm ayat:  ;4j# d€£ j€
'.~J4i.i Sri6.'if^'.:±5i1'3  "Bukanlah   ke:wdyibanmu  menjadihan

mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi

petunjuk  (memberi  toufiq)  siapa  yang  dikeh?n_d_ahi-Nya"  da:n
A11allra'a/amemberikeringananpadamereka.]423

6200.  AI  Mutsama  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Suwaid
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   mnu   AI   Mubarak
memberitchukan kepada kami dari  Sufyan, dari AI A'masy dari
Ja'far bin Iyas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata:
"Dahulu,   orang-orang   Anshar   memiliki   kerabat   dari   Bani

Quraizhch  dan  Bani  Nadhir.  Mereka  takut  untuk  bersedekah
pada mereka dan mereka ingin kerabatnya masuk Islam,  maka

1422  |bnu Abi Hatim dalam ra/si.r (2/537).
'423  |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/s|.r  (2/536)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dwrr  i4J

Mantsur(2186n.
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turn  ayat..  -A-.~l\ ..... ;Si±ds£ ;S  "Bukanlah  kewdyibanmu
menjadikanmerekamendapatpetrtyuk...""`

6201.     Bisyr    menceritckan    kapada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami,  dari  Qatadch dan dia menyebutkan kepada kani
bahwa  para  sahabat  Nabi  SAW  bertanya:  "Apakah  boleh  kita
bersedekah pada orang di  luar agama kita? Maka Allah  rcz'a/a
menurunkan     ayat,:SifdSJS      "8%ha#/aA     fewcz/.I.bcz«mw
menj adikan mereha mendapat petunjuk."\ ".

6202.   AI  Mutsanna  menceritckan  kapada  kanii,  ia  berkata:   Ishaq
menceritakan    kapada    kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan  kepada kami,  dari  ayahnya dari  Ar-Rabi'  tentang
fiman   Allah   ra'cz/cz:   '.~t±.~'c}Ji;.'fi{S€=b'j;SifdS jS€
" Bukanlah kewajibanmu meky adikan mereha mendapat petunjuk,

akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi tarfiq)
sj.czpcl  );cz#g  dz.kefoendcrfe.-Ivy¢"  ia  berkata:   "Salah  seorang  dari
kalangan  orang  Islam  memiliki  hubungan  kekerabatan  dengan
seorang  musyrik  yang  memerlukan  sedekahnya  dan  dia  tidak
mau  bersedekah  padanya  sambil  berkata:  Dia  tidak  seagama
denganku. Maka turunlch ayat ii.ty`  . . . ;Si£ Casf jS€  ''Bwha»/a!A
kewajibanmumenjadikanmerekamendapatpetunjuk..."`"

6203.  Musa  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kani,
dari  As-Suddi  tentang  firman  Allah  ra'&/a:   ;SifdSj§

;±±€+±S ,ji ;i, i:;i;± t:j3+~t±.-' c3i3.'d{ 6edj      "Bz,ha„7¢A
kewajibanmu   menjadikan   mereha   mendapat   petunjuk,   akan

!424  |bnu Athiyah dalam j4/ Mw4arr!.r A/ Wajl.z ( I/367).
!425  As-Suyuthi da|am ,4d-Dwrr A/ "a#tswr (2/87) dan dia menisbatkannya kepada

Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir.
'426  As-Suyuthi  dalam ,4d-Dwrr A/ A4lcz#tswr  (2/87)  dan  dia  tidak  menisbatkannya

kecuali pada Ibnu Jarir j
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tetapi Allah-lch yang memberi petukyuk (memberi toufiq) siapa

yang dikehendcki-Nya. Dan apa sdya harta yang balk yang kamu
nofkahkan  (di  jalan  Allah),  maka  pahalanya  itu  untwk  kamu
sendiri''    Adrpun    ;]p5±dss:S    "Bukanlah    kewdyibanmu
menj adihan mereha mendapat petudyuk" yaini k:iTnrm "syrrhin,
Sedangkan nafkah ada di antara ke|uarganya. ]427

6204.  AI  Mutsanna  menceritakan kapadaku,  ia berkata:  AI  Hamani
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ya'qub   al   Qummi
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ja'far Abu  AI  Mu8hirah  dari
Sa'id bin Jubair, ia berkata: Dchulu mereka bersedekah pada 4A/z.
Dzz'mmczA  yang  fakir.  Ketika  orang  Islam  yang  fakir  menjadi
banyak, mereka berkata: Kami hanya meniberikan sedekah pada
orang-orang Islam,  mcka turun ayat:  'fiii±=Sj;SiidS jS
%ifi~-G}]6.  "Bukanlah   kewajibanmu   mekyadikan   mereha
mendapat   petunjuk,    akan   tetapi   Allah-lch   yang   memberi
petunjuk   (memberi   toufiq)   siapa  yang   dikehendaki-Nya"  Ta
berkata:   "Setelch  itu,   mereka  memberikan  sedekahnya  pada
Orangmusyrikyangfckirw.1428

6205.   Yunus   menceritckan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Waliab
memberitchukan  kepada  kami,  ia  berkata:  mnu  Zaid  berkata
tentang firman Allah  Ta '&/a: u' c}j;.'fii s€=Sj.:j}if dS jSB'5kfi.  "Bukanlah  kewajibanrm  menjadikan  mereha  mendapat

petunjuk,    ahan    tetapi    Allah-Ice   yang   memberi    petunjuk
(memberi tauf iiq)  siapa yang dikehendaki-Nya" +aL berkeltr. "Dia,
memiliki  pahala  karena  menginfakkannya  dan  tidak  memiliki
apa-apa  dari  perbuatannya.  Kalau  sebaik-baik  penduduk  bumi
tidak     memiliki     apa-apa     dari     amalnya,     hanya     pahala

'427  |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sz.r  (2/538)  dan  As-Suyuthi  dalam  4d-Dun  4/

Mantsur (2188).
'428  A| Baghawi da|am Ma'a/I.in A/-raur!.J (I/258), Qurthubi dalan ra/sl.r (3/333)

dan AL:hmnd bin Ahi dallz\m AI Utiabf i Bayan AI Asbab (\1631).
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menginfakkannya, maka j anganlah kanu bertanya tentang orang
yang kanu naflchi, karena itu tidak memiliki pengamh apa-apa,
hanya  pahala  menafkahkarmya   c}jj.'fii6±Sj;}if dS j§
%Jfi.-     "Bukanlah     kewofibanrm     menjadikan     mer6ka
mendapat   petunjuk,    akan   tetapi   Allah-lah   yang   memberi

petunjuk (memberi touf iq) siapa yang dikchendaki-Nya" ."Z9

6206.  Ahmad bin Ishaq  menceritakan kapada kanii,  ia berkata:  Abu
Ahmad menceritakan kepada kanii,  ia berkata:  Jarir bin Abdul
Humaid menceritckan kepada kami, dari Asy'ats bin Ishaq, dari

::fasaru]bu£]TchA%uA£]b¥rusgb]:a?'#3;ajibjfn#a!;r;,is#€t%
"Janganlah     halian     bersedehah,     kecuali     kepada     orang

);a#g  seag&m&  c7eng¢«  ha/z.a»"  Mcka  tunmlah  ayat: dSjST

:5#i##f£¥i±j::~€+#'3f,fii¥Tj8';€£ifii*
"Bukanlah kewaj ibanmu meky adihan mereha mendapat petunjuk,

ahan  tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi toufiq)
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa sdya harta yang baik yang
kamu  naflcahkan  (di  jalan  Allah),  maha  pahalanya  itu  untuk
hamu  sendiri.   Dan  janganlah  hamu  membelanjahan  sesuatu
melainkan harena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta

yang  baik  yang  kamu  nafocahhan,  niscaya  kamu  akan  diberi
pahalanya  dengan  culoup  sedang  kamu  sedikitpun  tidak  ahan
dianiaya (dirugihan) N.H30

Adapun firman Allah:  ;±ji€j±5,j£ i,i#t:j ''Da# ap¢ sa/.¢
harta yang  baik yang kamu nofkahhan  (di jalan  Allah),  maha

pahalanya itu untuk hamu sendiri", m@dsnd A:Ilah Ta'ala.. Ha]rfe

'429  Lafazh atau sanad ini tidak kami temukan dalam refereusi yang ada pada kami.
'43°  |bnu Abi Syaibah dalam MusAa##a/(2/401), AI Muqaddasi dalam A/ AAadl./I A/

MzfAAfaraA ( 10/116) dan Az-Zaila'i dalam IvasAb Ar-I?ayaA (2/398).
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yang  kalian  sedekahkan.   Harta  adalah  kebaikan  yang  Allah
ra 'a/a sebutkan dalam ayat ihi.

Finnal\  AIlah..   .F±jf>+i   "Maka  pahalanya  itu  unluk  hamu
se#d!.rl." yang  kalian  naflcahkan  akan menjadi  simpanan  kalian
saat kalian perlukan kelck di hari alchir.

Sedangkan firman Allah:  ;±±'`,j3.£+,i#Cj   "Da» ap¢
soy a harta yang baik yang kamu nofhahhan, niscaya hamu ahan
diberi  pahalanya  dengan  cukup", rndrsnd  AIlch  Ta'ala.. Hauta.

yang kalian sedekahkan, clan kalian ambil dan pahalanya clan
kembali  pada  kalian  dengan  sempuma,  mcka janganlah  kalian
cegch seorang pun untuk menerimanya dan jangan kalian larang
orang-orang    musyrik    dari    alili    kitab    dan    lainnya   untuk
menerimanya. Karena kalian tidak menzhalimi pahalanya, tidak
merugikannya  dan  tidak  juga  mengurangi  pahalanya,  bahkan
Allah ra'a/¢ clan memberikan kalian pahala dan balasan untuk
ka|ian. ]43] Berdasarkan riwayat berikut:

6207.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitchukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang  firman. Allah:   6jl£€1'.+fj ;±ed'\,jj.;.  ''Ivisccryo  hamw
ahan  diberi pahalanya  dengan  cukup  sedang kamu  sedikitpun
tidak     ahan     dianiaya     (dirugihan)",     ia    beak;star.     "Ak:ar\
dikembalikan     padamu,      kenapa     kanu      menyckiti      dan
melarangnya?   Sedangkan  nafl[ahmu  yang  untuk  dirimu  dan
karena mengharap ridha Allah ra 'a/a clan diba|as o|eh_Nya. 1432

©®®

'43]  Apa  yang  ada  di  antara  dua  kunmg  hilang  dari  teks  dan kami  mendapatinya

i432  Eases;eykukst£:¥iyaari Ad_D„„ A/ Ma„ts„r (2/88)  dan dia tidak menisbatkannya

kecuali pada Ibnu Jarir.
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<±j=-=S.y',dtha=j>ip++Li-j€i`f9f;±}!,

+±=!t6€~gTijdei±'T#£+3ft¥.t+€~L#
i,iff[j£6i=j-i-t3f<¢±:3.y`f€fy;rfir<

©fr£,du>'rit€2g€
" (Berinfaalah) kepaha orang+orang fahir yang terihat (aleh

jihad) di ialan AIlch; mercka tidak dapat que.I.uscha) di
bwmt; onng yang tjdrk tchw menyangkci mereka orang haya

harena memezjhara dirt dart mintci,minto. Kam« kenaz
mere:ka dengan melthat sifat-sifatnya, mereha tidck

meminta kepada orang secara mendesck. Dan apa saia
harta yang bcrik yang hamu. nc[ftyhkan (di ja!an AIlc[h),

mclha ses"nggrthnytl AI[cih Mcha Mengetchwi. "

(Qs. AI Baqarah [2]: 273)

Abu Ja'far berkata: "Firman Allah: L2 iji+±Li <jit gfjj}},
ifI S±f "(Berinf ;aklah) kepada orang-orang f ahir yang terikat (oleh

jz.Aczd/ dz./.cz/¢# .4//cz% " adalah penjelasan dari Allah rcz 'cz/a tentang cara
dan tujuan infak. Maksudnya: Harta yang kalian infalckan, maka untuk
diri kalian sendiri. Kalian berinfak pada orang-orang fckir yang terikat

pada jihad di jalan Allah.  Huruf /am  yang menyertai kata cz/ /"qa7~o
dikembalikan   pada   huruf  /czm   pada   kalimat    i=j;€j;5   ''mo4¢
pofoahaH);a !tct w#/w* ha7"w sc#dz.r]" (Qs. AI Baqarah [2]:  272), seolah-
olch Allali ra 'a/a berfiman: ,ji i, i|jj;3 I:j ''DczH czpo s'a/.a ¢czr/a );a#g
baik  yang   kamu  naflrahkan   (di  jalan   Allah)"  Ha:rta  ya;rLg  k:diia;n
sedekahkan untuk orang-orang fckir yang terikat dengan jihad di jalan
Allah. Lalu ketika disebutkan  i=j;€j±S  ""aha pafea/cz#)/a I.fw #7c/w4
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hamw  se#d!.rl." (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  272),  maka  Allah memasukkan
huruf /a  yang  merupakan /.a"b  a/ /.aza`  di  dalamnya  dan  tidak
mengulanginya dalan firmannya:  £`j[[[|jflJ  karena makna kalimatnya
sudch dimengerti". Berdasarkan riwayat berikut:

6208.  Musa  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kapada kami, dari
As-Suddi  tentang  firman Allah:   c};;.`fi{ i€=Sj,:Si;dS jS
•;3=js)5 is :A,.\S±;3\3:)%Jfi.-    "Buhanlah    kewajibanrm

menjadihan  mereha  mendapat  petunjuk,  akan  tetapi  Allah-lah

yang     memberi     petukyuk     (memberi     toufiq)     siapa    yang
dikehendahi-Nya.  Dan  apa  sdya  harta  yang  baik  yang  kamu
nafocahhan  (di  jalan  Allah),  maha  pahalanya  itu  untuk  kamu
se#dz.rz.''  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  272).  Adapun  ;SiidSj§T
"Buhanlah     kewajibanmu     menjadikan     mereka     mendapat

pefzt#jctfr'' (Qs. AI Baqarah [2]: 272) mereka yang dimaksud oleh
Allah   rcz'cl/a   adalch   orang-orang  musyrik.   Adapun   "naflcah"

yang dimaksud di dalani ayat diatas, diberikan kepada keluarga.
MakaAllahra'¢/aberfirman:,Jat}t£-(Bi+i<±,jfg~fi±P,
"(Berirfaklch)   kapada  orang-orang  fiakir  yang  terikat   (oleh

jihad) di jalan Allah.lan

Ada  yang berpendapat:  "Sesungguhnya orang-orang  fckir yang
disebutkan  Allah  rcz'cz/cz  dalam  ayat  ini,  secara  umum  adalali
orang-orang   fckir   dari   kaum   Muhajirin,   bukan   orang   fakir
lainnya". Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini :

6209.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:  Isa menceritakan
kepada kanii, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang fiman
A;"h.. ,iri rf-7\3:-±±} <i!S.5i'as,  "(Berinf aklah) kepada

`433  |bnu   Abi   Hatim  dalam   ra/sz.r  (2/538)   dan  As-Suyuthi   dalam  -4d-Dwrr  A/

"a#tswr (2/87,88) dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir dan
Ibnu Abi Hatim.



St"ahAIBquarah

orang-orang  fakir  yang  terihat  (oleh  jihad)   di  jalan  Allah"
adalah orang-orang Quraisy yang hijrah bersana Nabi  SAW ke
Madinah, diperintahkan untuk bersedekah pada mereka. 1 434

6210.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritckan kepada kani, dari ayahnya tentang firman Allah:
iflif-,lj3i6.ft.~~rsi±     "(Berinf ;cklah)     kepaqr
or;n=orang fakir yang terikat  (oleh jihad)  di jalan Allah": La
berkata:  "Mereka adalah kaum muhajirin yang fckir yang hijrah
keMadinah.1435

6211.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kani, dari
As-Suddi tentang fiman Allah: ha± -(ul+i <±?`t ff;±!,
ifI  "(Berirfaklah) kepada orang~orang f ahir yang terihat  (oleh

/.I.%czd/    c7z.  /.cz/cz7c   ,4//a#',    ia   berkata:    "kaum   muhajirin   yang
fckirM.1436

Penakwilan    firman    A]]ah:    jf}+=Jf:±;+:=l<±3(
(Orang-orang fakir yang terikat [oleh jthad] di jalan AIlah)

Abu Ja'far berkata: "Mcksud Allah rcz'a!/cr dalam firman-Nya
tersebut: orang-orang yang jihadnya terhadap musuh membuat mereka
mengikat  diri  mereka  dan  tertahan  untuk  melckukan  sesuatu  dan
mereka tidak bisa bekelja.  Telah kami tunjukkan sebelumnya bahwa
makna jl-Y` adalah menjadikan orang terikat karena sakitnya atau
lemahnya  atau  jihadnya  terhadap  musuh  atau  sebab-sebab  lainnya,

'434  |bnu  Abi  Hatim  da|am   ra/s}.r  (2/540)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/

Mantsur (2/&9`.
'435  As-Suyuthi dalam j4d-Dwrr ,4/ Ma#tswr (2/89) dari Ar-Rabi'.
'436  |bnu Athiyah dalam ,4J MWAarrl.r .4/ Waj}.z ( 1/368).
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mengikat   dirinya  dari   melakckan   sesuatu   yang   sebelumnya  bisa
dilckckanM.1437

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkannya. Sebagian
mereka berkata: seperti yang telali kani sebutkan di atas, berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

6212.  AI  Hasan   bin  Yahya menceritckan kepada kani,  ia berkata:
Abdunazzaq memberitchukan kapada kani, ia berkata: Ma'mar
memberitahukan  kepada  kani,   dari   Qatadah  tentang   firman
Allah:  ,at}=tLfj+u+;:1-jf    ''Ora„g-ommg /afa.r };a„g
terikat (oleh jihad) di jalan Allah" ia. berkaha:. "Meleha rmenglkat
diri mereka untuk beljuang di jalan Allah"

1438

6213.   Yunus   menceritckan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Waliab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang    firman    Allah:     ,dt}±i£J(pi;.+=i<z?€{gfjfi,
"(Berirfaklch)  kepada  orang-orang  fahir  yang  terikat   (olch

jz.faad/ dz. jaifaH j4J/¢#' ia berkata: "Dchulu selunin bumi dikuasai
oleh  kaum  kafir.  Tidak  ada  seorang  pun  yang  dapat  mencari

penghidupan di  muka bumi.  Siapa yang keluar (untuk mencari
Penghidupan),makapastiterlibatkekufuran".]439

Dikatakan:  "Dahulu  seluruh bumi  memerangi penduduk negeri
ini.  Semua  arch  yang  mereka  tuju,  pasti  ada  musuh  di  sana.
Mcka Allah r¢'&/a berfirman:  }=JJB++;:i<Z3{ g~giv,
if) "(Berirfaklch)  kepada orang-orang fakir yang terikat  (oleh
/.z.foczd/ dl./.cr/a# .4//czfa '', mereka di sana beljuang di jalan Allah.

Para  ahli  tafsir lairmya berkata:  "Maknanya:  Orang-orang yang
dikepung oleh orang-orang musyrik dan mencegch mereka dari

1437  Lihat Tafsir ayat 196 dari surah ini.
'438  Abdunazzaq dalam tafsimya (I/373), Ibnu Abi Hatim dalam ra/s}.r (2/540) dan

As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr j4/ Wantswr (2/89)
'439  As.Suyuthi da|am ,4d-Dwrr A/ Mantswr (2/90).
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melckukan    sesuatu".    Berdasarkan    riwayat-riwayat    sebagai
berikut:

6214.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepadcku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan
kepada kani dari As-Suddi tentang firman Allah:  <?,Jif sfj£}},
ifI Lei: :3,}33.jl}  " (Berinf ;cklch) kepada orang-orang f akir
yang  terihat  (oleh  jihad)  di  jalan  Allah"  aiddrch  orang;orarrg
yang dikepung oleh orang-orang musyrik di Madinah. 1440

Abu Ja'far berkata: "Kalau takwil ayat ini sama seperti yang
ditckwilkan  oleh  As-Suddi,  maka  maksudnya  adalah:  Untuk  orang-
orang fakir yang terikat dengan jihad di jalan Allah. Akan tetapi kata

f
lj+IaLrl menunjukkan rasa takut mereka pada musuh yang mengepung
mereka dan dikatakan pada orang yang dikepung musuh dengan kata-
kata: jul\ oj4-. Jika orang yang dikepung karena takut terhadap
musuh dikatakan: jA*l\ .j> a,4>i.

Penakwilan  rirman  Allah:   +i]fyf JfL;±6±!i=.Y'
(Mereka tidak dapat [berusaha] di bumi)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  ra'cz/a  dengan  firman-
Nya  itu:  Mereka tidak  dapat  mengupayakan  apa-apa di  muka bumi,
tidak   dapat   melakukan   peljalanan   ke   negeri   lain  untuk   mencari

penghidupan, dan mereka tidak berhak mendapatkan sedekah lantaran
takut kepada musuh. " Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

6215.   AI  Hasan     bin  Yahya  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
AbduITazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitchukan  kepada   kami   dari   Qatadah   tentang   firman
A;Iidh..   3H'\ -,{r=<±]±:i:S   "Mereka   tidak   dapat
¢e"sczfaaJ  dz.  bw"z.".  Mereka  mengurung  diri  mereka  dalam

'44°  |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sl.r  (2/540)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dwrr  A/

Mantsur (2190rty.
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beljuang    di    jalan    Allah,    sehingga    mereka    tidak    dapat
berdagang.1441

6216.   Musa  bin  Hanm  menceritckan  kapadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Asbath  menceritckan
kepada kani dari As-Suddi tentang fiman Allah:  <>Lfji=3.Y'
J8+}i\ i,S;a  "Mereha  tidak  dapat  foerusaha)  di  bumi",
yaitu berdagangl 442.

6217.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Waliab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang firman Allah:  j±3'fy.i J {j± 6Li=}i.¥.V'   ''A4erch¢
tidak dapat (berusaha) di bumi" salaln seorang di alutara, mereka
tidakdapatkeluaruntukmencarikaruniaA||ah.1443

Penakwilan  firman  Allah:  efffif€, £i#j+,l=ff;{j±£
(Orang  yang  tidak  tahu  menyangka  mereka  ordng  kaya  karena
memelihara dirt dart minta-minta)

Abu   Ja'far   berkata:   "Mcksud   Allah   ra'a/a   dalam   ayat
tersebut:   Orang  yang  bodoh  menyangka  kondisi  dan  keadaan  itu
sebagai orang kaya karena mereka menjaga diri mereka dari meminta-
minta dan tidak mau menyelidiki apa yang ada di tangan orang karena
sabar menanggung kesulitan dan kesengsaraan".

6218.  Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:  Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan
kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: Jp,la.i £{j±'.
'f iSjS} "Orang yang tidak tahu menyangha mereha orang haya",

ia berkata:  "Orang yang bodoh mengira karena keadaan mereka,
bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga

'44'  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/540).
1442   |bid.

'443  As.Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ Ma#tswr (2/90)
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diri   mereka   dari   meminta-minta.1444   Maksud   Allah   rcz'cz/a
dengan kata-kata:   ¢±=±}fc¢   ''Darl. mz.#fa-7#!.#fa " darn  meminta

pada orang dan itu adalch menjaga diri dari sesuatu dan menjaga
diri  dari  sesuatu  adalch  meninggalkannya,  sebagaimana  yang
dikatakan Rubch:

•-ojij, :£J ,;J,1i # ¢Lj±

"Dia menjaga diri dari rahasia-rahasianya setelah ia melehat"

Yakni: terbebas dan menjauh.

Penakwilan   firman   Allah: ire,r#pr<  tK¢m«  Ac„a7
mereka dengan melihat sif ;at-sif atnya)

Abu  Ja'far berkata:  "Maksud Allah  ra'¢/a  dengan fiman-
Nya itu: Wahai Mchammad!  Engkau clan mengenali mereka dengan
si fat-si fat   mereka,   yaitu  tanda-tanda  dan   ciri-ciri   mereka,   seperti
firman Allah ra 'a/a: a;±Jifii;.#,);3 c3  #\= ''rcl#da-faHda mereka
tampak pada muha mereha dart bekas slyud" (Qs. A;i Fa:lh r:4g|.. 2:9`.
hi   adalah  bahasa  Quraisy,   dan  di   antara  orang  Arab   ada  yang
menyebutnya:  r4J'\~  dan membacanya dengan panjang.  Adapun
orang Tsaqif dan Asad, mereka mengatakan: r{j\ctr^+  seperti yang
dikatakan seorang penyair:

"" ,i2ji 'jf fa"';lil al'     #   ti2i:i+oi &\ :e3 fit

'4"  Ibnu Athiyah dalam A/ MWAar7.I.r ,4/ Wa/I.I.z ( 1/369)
t445  Bait ini terdapat dalam Dz.wa# Rurbah hal.  104, A/-£z.sa# (j~) makna .i yaitu

~. ej) u}.
'446  Penyaimya adalah Ibnu Anqa`  AI Fazari dan Anqa`  adalah ibunya.  AI  Amidi

dalam,4JMw'faha/wa/A4wkfofa!Ja/(159).Terdapatperbedaanpendapatdalamhal
narmnya apakah dia Qais bin Bajrah atau Abdu Qais bin Bahrah, sebelum itu
dia mensyarahkan bait ini.
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"Anak yang Allah lei'ii.par dengan ketampanan mekyadi muda #

Dia memiliki tanda yang tidak sulit dikenali mata"

Para  ahli  tafsir  berbeda  pendapat  dalan  menckwilkan  kata
111  yang diberitahukan oleh Allah ra'a/a bahwa itu adalah si fat
yang  dimiliki  orang-orang  fakir  dan  bahwa  mereka  mengenalinya,
maka   sebagian   mereka   berkata:   "Si fat   itu   adalah   khusyuk   dan
tawadhu". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6219.  Muhanmad bin Amr menceritakan kapadaku, ia berkata:  Abu
Ashim menceritckan kepada kanii dari Isa, dari Ibnu Abi Najih
dari Mujchid tentang fiman Allah:  i:!l+, r{i±~< "Ham" Ae»a/
merehadenganmelihatsifat-sifetnya`"±ab€inata|.."Thusy`]k:'.\447

6220.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifth   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan kepada  kani,  dari  lbnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
den8an riwayat yang serupa.1448

6221. AI Mutsanna menceritckan kepadcku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kapada kami, dari ayahnya, dari Laits, ia berkata:
Mujahid pemah berkata: "Itu nda|ah khusyuk".'449

Ahli    tafsir    lainnya    berkata:    "Maksudnya:    Engkau    akan
mengenali mereka dengan tanda-tanda kefakiran dan kesusahan
di waj ch mereka". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6222.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kapada kami dari
As-Suddi  tentang  firman  Allah:   f€€p, r4i±~<   "K¢mw  Ae»a/

1447  Abdurrazzaq dalam ra/sz.r (I/373).
'448  Lihat  ra/sir „wjaA|.d (hal.  245),  ra/sl.r Ibnu  Abi  Hatim  (2/541),  As-Suyuthi

dalam Ad-Dw" A/ M¢#tswr  (2/90)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam ,4/ "#Aa„I.r A/

1449  #:i:.Z (1/368).
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mereha  dengan  melihat  sifat-sifatnya"  dengan tan:ha k:efatilan

Padamereka.1450

6223.   AI   Mutsarma   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kapada   kani,    ia   berkata:    Ibnu   Abi    Ja'far
menceritckan kepada kami,  dari  ayahnya dari  Ar-Rabi'  tentang
firman   Allali:   ;{fy;ri}!j   "Ka!m%   fre#a/   "ere#a   de#gr#
me/I-ticzJ  sz/¢f-sz/af7t)/a'',  ia  berkata":   Engkau  akan  mengetahui
kesusahanpadawajahmereka.t45]

Ahli  tafsir  laimya  berkata:   "Maksudnya:  Engkau  akan  mengenali
-  mereka   dengan   pakaian   mereka   yang   compang-carping".

Mereka berkata:  "Lapar itu tersembunvi".  Berdasarkan riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6224.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata:

i]far±Sri   "Kamu   pen_al   me:e.I?   de.n?an   melihat   sifat-
sz/¢f7i);a",  ia  berkata:  "Cirinya  adalah  pakaian  yang  compang-
camping,  rasa  lapar  yang  tertahan,  dan  pakaian  yang  mereka
kenakan   tidck   dapat   menyembunyikan   keadaan   mereka   di
hadapanmanusian.1452

Abu  Ja'far  berkata:   "Pendapat  yang  paling  benar  adalah:
Sesungguhnya Allah  rcz 'cz/cz memberitahukan Nabi-Nya bahwa beliau
SAW   clan   mengenali   mereka   dengan   tanda-tanda   dan   ciri-ciri
kesuschan.   Sesungguhnya  Nabi  SAW  mengetahui  tanda-tanda  dan
ciri-ciri itu dari mereka saat menyaksikan langsung, maka beliau SAW
dan    para    schabatnya    mengenali    mereka    seperti    beliau    SAW
mengetahui  orang sakit dan orang sakit bisa dikenali dengan melihat
langsun8.

'45°  Ibnu Abi Hatim dalam  ra/sz.r (2/541) dan Ibnu Athiyah dalam 4/ A/wAar7.J.r AJ

Jyaj[.z(1/368).
1451   Ibid.

1452  |bnu Athiyah dalam .4/ MWAarrl.r ,4/ Wra/.I.z ( 1/368).
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Bisa  jadi   ciri   mereka   adalah   kekhusyukan   mereka   atau
kesusahan   mereka,   atau   pakaian   yang   compang   camping   atau
seluruhnya  dan  tanda-tanda  kesuschan  dan  kesulitan  pada  manusia
dapat     diketahui     dengan     melihat     langsung,     bukan     dengan
mendeskripsikannya. 0leh karena itu, orang yang sckit kadang dalam
beberapa  keadaan  ada  tanda  atau  ciri  kesusahan  dan  kadang  orang

yang    kaya    mengenakan    pakaian    yang    compang-carping    dan
mengenakan pakaian orang susah. Semua si fat itu tidak menunjukkan
bahwa  orang  yang  disifati  tercela  dan  susch.  Akan  tetapi  itu  dapat
diketahui   dengan  melihat  langsung  ciri-cirinya  sebagaimana  yang
telah  Allali jelaskan  bahwa  orang  yang  sakit  dapat  dikenali  dengan
melihat langsung, bukan dengan penggambaran sifatnya".

Penakwilan firman Allah:  g\£i|j.tsf €J¥.i  tMerch¢
tidak meminta kepada orang secara mendesak)

Abu  Ja'far  berkata:   "Maksud  Allah   r¢'a/cz   dengan  ayat
tersebut:    Mereka    tidck    meminta-minta    pada    manusia    dengan
merengek-rengek.'453     Dikatckan:      Orang     yang     meminta-minta
merengek-rengek    saat    meminta.    Jadi    merengek-rengek    adalch
mendesak dalam meminta.

Jika  ada  yang  bertanya:  "Apckch  ada  orang  yang  meminta-
minta pada orang lain tanpa mendesak"?

Jawabnya:  "Tidck  boleh  orang  meminta-minta  kepada  orang
lain atas dasar sedekah dengan mendesak atau tidak mendesck. Allah
r¢ 'a/a telah menjelaskan bahwa mereka adalah orang~orang yang ]#¢A
dan   mereka   dapat   dikenali   dengan   ciri-cirinya.    Kalau   mereka
meminta-minta, berarti mereka tidck zjj7Ttzfo dan Nabi SAW tidak perlu
mengetahui   ciri-ciri   dan   tanda-tanda  mereka;   dan  meminta-minta

`453  Apa  yang  ada  di  antara  dua  kunmg  hilang  dari  teks  dan  kani  mendapatinya

pada teks lairmya.



SurchAIBaqarch

secara  terang-terangan  clan  memberitahukan  kondisi  dan  keadaan
mereka.

6225.    Bisyr    menceritckan    kepada    kani,    ia    berkata:     Yazid
mencerit'akan   kapada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan
kepada kami, dan Qatadah dari Hilal bin Hishn, dari Abu Sa'id
AI Khudri, ia berkata: "Sekali waktu kami pemah kesulitan. Lalu
dikatakan kepadaku:  Seandainya engkau mendatangi Rasulullah
SAW dan meminta padanya. Lalu cku mendatangi beliau SAW
d#ani=n¥?;#,:a;Ti?tar?e6It£F¥f;;u:!,pfaik¢L#
6®.lri' "Siapa yang memelihara dirinya, mak£ Allah r¢ 'a/a akan
mem'eliharanya.  Siapa  yang  merasa  cukup,  mcka  Allah  rcz'cz/a
akan  memberinya  kekayaan  dan  siapa  yang  meminta  kepada
kami,   kami   tidak   menyimpan   apa-apa".   Dia   berkata:   Aku
berbicara pada diriku sendiri: Tidakkah aku memelihara diri dari
meminta-minta sehingga Allah ra! 'cz/a akan memeliharaku? Lalu
aku  kembali  dan  setelal  itu  aku  tidak  pemah  meminta  sana
sekali  sesuatu  keperluan  dari  Rasulullah  SAW  sanpai  dunia
condong  pada  kami  dan  kani  tenggelam  di  dalamnya  kecuali
orang  yang  dijaga  oleh  Allah  rcz'cz/a.t454  Petunjuk  yang  jelas
bahwa  makna memelihara  diri  dari  meminta-minta tidck  sama
dengan meminta-minta dan orang yang memiliki si fat ini, tidak
bisa  disifati  dengan  meminta-minta baik  itu  dengan  mendesak
atau tidck mendesak.

Jika  ada  yang  berkata:   "Jika  perkara  ini   seperti   yang   anda
deskripsikan,  mcka apa tujuan firman Allah:  j.t3f €JE¥.Y'
S^=iL "Mereha tidak meminta kepada orang secara mendesak"
sedanBkan  mereka  tidak  meminta-minta  pada  manusia  dengan
mendesak atau tidck mendesak?

1454  HR.  Ahmad dalam Mws"ad (I/384).
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Jawabannya:  "Maksudnya  adalah  bahwa  ketika  Allah  ra'a/a
mensifati mereka dengan af-fa 'ajor"/dan memberitahukan kapada
hanba-hamba-Nya     bahwa     mereka     tidak     meminta-minta
berdasarkan          firman-Nya:  e±=lfcg ftTif h~ledT¢{Jr£
"Orang yang tidak tahu menyangka mereha orang kaya karena

meme/I.Aara dz.rz. darz. mz.»fq[-mz.»fai " dan mereka dikenali dengan
ciri-cirinya,  maka  Allah  ra'a/a  memperielas  perkara  mereka,
membaguskan   pujian  pada  mereka  dengan   menafikan   si fat
serakch  dan  sangat  merendahkan  diri  pada  orang-orang  yang
meminta-minta    dengan    merengek-rengek.    Sebagian    orang
berkata:  itu mirip dengan perkataan:  Sedikit sekali aku melihat

yang saperti  fulan,  seckan-akan  dia tidak melihat  seorang pun
yang mirip dan sermpa".

Sebagian  ahli  tafsir  sapendapat  dengan  kani  tentang  makna
mendesak. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagal berikut:

6226.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kapadaku,  ia  berkata:  Amr
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan
kepada  kami,  dari  As-Suddi  tentang  firman  Allah:   €J£¥.Y~
¢^=1LS;€Iit  "Mereka  tidak  meminta  kepada  orang  secara
me»desak'',   ia   berkata:   "Tidak   mendesck   dalam   meminta-
mintaM.1455

6227.   Yunus   menceritckan   kapadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitchukan  kapada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang  firman  Allah:   8tfl-L€tSf €J£¥.Y' "Mereha   fida*
memz."fa  *epadr  or4#g secara  mendesok" ia berkata:  "Adalah
Oran8yangmerengekda|anmeminta.mintaw.'456

t455  Kami tidak mendapatinya dinisbatkan pada AS-Suddi.
`456  As.Suyuthi dalam Ad-Dw„ A/ Ma#tswr (2/91) dan dia hanya menisbatkarmya

kapada Ibnu Jarir.
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6228..     Bisyr    menceritckan    kapada    kami,    ia    berkata:     Yazid
'    menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan

kepada  kami,  dari  Qatadah  tentang  fiman  Allah:   €Lfe¥.Y'
'S^±S+:S;)Sfil  "Mereha  tidck  meminta  kepada  orang  secara

#.;'tiiEf±#;,ian#i:hij##;e;Ta!
:`+`   mencintai orang yang bijaksana, yang memilihi rasa maha, yangi:`,  kaya,  yang  menjaga  diri  dart  meminta~minta  dan  membenci

orang  kaya  yang  durhaka  yang jahat  yang  meminta  dengan
me7tdeSafr-des¢fr".  Ia  berkata:  Disebutkan  kepada  kami  bahwa
Nabi SAW pemch bersabda:

jijLi ;#3 cj'u.i `affe!3 cSj3 ie cufr£ *' ;+
``,,

ji€ a tto' i:Lig3 ±i i;i; Jj3 L# u3 ifjJ 'L±
I;!3  c\=:+` ed' 'y3 9jia` ir ij' &i :+:±±; fy  t3±i3

:,i :+ al'+::;i  c;tf,st;3 9jiifu'j  9z:;a.  u2 :3±::£ J

]£Lj3 c9£i;; u2ri;: i;i; 'ii±; I;S cjLj°i ktz! ar,iis {ali
j,

L5+ 13i €j; oO;3  cij+.:ri  L53 tji '|j3=i i;¢  t9;:+ L52 :,.a\
.9:

rrJ
"Sesunggu,hnya  Allah  Ta'ala  membenci  tiga  sifat  yang  halian

miliki:    banyak   bicara,   menyia-nyiakan   harta   dan   banyak
`   meminta. Jika kamu mau melihat orang yang banyak bicara, dia

mengunpulkan  di  slang  hart  dan  mengeluarkannya  di  malam
hart sehingga dia melemparkan bangkai di atas tempat tidurnya.
Allah Ta'ala tidak memberi bagian pada siang dan malamnya.
Jiha   karm   mow   melthat   orang   yang   memiliki   harta   yang



\io^

Tirfu.rAIh.T~

membelakyakan    hartanya    pada    syahwat,    kelezatan    dan
permalnannya, dia melanggar hak Allah, itwlah menyia-rryickan
harta. Jiha kamu mow, kamu bisa melihatrrya pada orang yang
menjulurkan lengannya, meminta-minta pada orang dengan dua
telapaknya. Jiha diberi maha dia berlebiham dalam memuji, jiha
tidak diberi maka dia berlebiham dalam mence|a".\4S'

6229.   Ya'qub   bin   Ibrchim   menceritckan   kepadcku,   ia   berkata:
Mu'tanir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Aiman
bin Nabil, ia berkata: Shalih bin Suwaid menceritakan kapadaku
dari Abu Hurairah ia berkata:  Bukanlch orang miskin itu yang
berkeliling  untuk  mendapatkan  sesuap  mckanan,  tetapi  orang
miskin  adalah  orang  yang  memelihara  dirinya  dari  meminta-
minta  di  rumahnya,  tidak  meminta  kepada  orang  lain  ketika
sedang   membutuhkan.   Jika   kalian   mau,   bacalah:    €Lfa.Y`
S^£]LS;l€!!  :'Mereka  tidak  meminta  kepada  orang  secara
mendesak"

Penakwi]an   r]rman   A]]ah:   ;i;+,'jf€f#6£!$3i±¥j
(Dan  apa  saja  harta yang  balk yang  kamu  nofkahkan  (di jalan
Allah), maka sesungguhT[ya Allah Maha Mengetahui)

Abu  Ja'far  berkata:   "Maksud  Allah  ra'a/a  dengan  ayat
tersebut:  Wahai  manusia,  harta  yang  kalian  nafl[ahkan  lalu  kalian
sedekahkan  pada  ahli  dzimmah  sebagai  ibadah  sunnah  kalian,  atau
kalian   berikan   pada   orang   yang   diperintah   Tuhan   kalian   untuk
memberikannya yaitu orang-orang fckir yang terikat dengan jihad di

jalan Allah dengan harta kalian, mcka Allah ra'a/a Mcha Mengetchui
itu   semua.   Dia   akan   menchitungnya   untuk   kalian,   menyimpan

'457  As.Suyuthi  da|am .4d-D«rr ,4/ Ma»tswr (2/91) dan dia hanya menisbatkannya

458he£.adaA[#b±udJad¥)adman#„ns:aMdT4#g;))Thabranida|anAM"sath(9/30)dan
Ath-ThahawidalamfyawhMa'a»f.4/Atsar(1/27).



SunchAIBquarch

pahalanya untck  kalian  sehingga Dia berikan  semua pahala itu  dan
melipat gandakan balasannya pada kalian di hari akhir.

©©©

;±g`afisejtLe3t#f;riT`!,i#Sf6;ji;.d3t
©-j5¥#V';;#J£Y'jdsii*fff

"Orang-orang yang mere;fkdr:ken harianya di malan day di
siang hard secara tersembemyj dan tercmg-terangan, maha

mereha mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidck aha
kek:howatiran terhahap itneTe:ha dan tidck (pula) mercka

bersedih hati"

(Qs. AI Baqarah [2]: 274)

Abu Ja'far berkata:

6230. -AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij tentang firman Allah:  6fa'.dj{
€C±,-SS;i fLe .,)6jli\'3 if e iS(Sl " Orang-orang yang menaf l¢ahhan
hartanya  di  malam  dan  di  siang hart  secara tersembunyi dan
ferc!#g-fer¢#gr#"  ia  berkata:   "Seseorang  memiliki  4  dirham.
Lalu dia menginfakkan  1  dirhan di waktu malan,  1  dirham di
waktu  siang,   1   dirhan  dengan  rahasia  dan.  1   dirham  dengan

{ terang-teran8anw.1459

Ahli  tafsir  lainnya  berkata:   "Ayat  ini  tunm  dalani  masalah
membelanjakan  kuda  untuk  bexperang  di  jalan  Allah  ra'a/a.
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

1459  |bnu Abi Hatin dalam ra/sl.r (2/542).
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6231.   Yunus   menceritakan   kapadaku,   ia   belkata:   Ibnu   Wahab
memberitahckan kapada kani, ia berkata: Beberapa orang ulana
menceritakan kepadaku di antaranya Abdurrahman bin Syural
dari  Qais  bin  AI  Hajjaj  dari  Hanasy  bin  Abdullah.  Sebagian
mereka berkata dari  mnu  Abbas  tentang  firman  Allah:   <z:3{
€£;:fi£; rJi-tr 3\{ifj ej'!13Si6jj:j'.     "Ora»g-ora»g     )/a»g
menaflrahkan  hartanya  di  malam  dan  di  siang  hari  secara
Jersemb"»)/I.   dr»    fera»g-ferz7»grn"   Sesungguhnya   ayat   ihi
berkaitan dengan masalch memberi makan kepada kudaM. '46°

6232.   Yunus   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Abdurahman  bin
Syuraih  menceritakan  kapadaku  dari  Abdullah  bin  Bisyr  AI
Ghafiqi, bahwa dia menunjuk beberapa ekor kuda yang ada di
padang pasir dan dia menunjuk kebebasan kuda-kuda tersebut,
kemudian dia berkata: "Pemiliknya adalah  J¥5:i Gfa'.d3{
£3<±,S£;3 rite i.)4fi\'3 ±3S    "Orang-orang    yang    menq/hahkan

hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan
/er¢»g-fera»gr»''.   Ia   melanjutkan:   Yaitu   Abdurahman   bin
Syuraih".  Ya'qub bin Amr AI Mu'afiri  mencchtakan kapadaku
dari ayahnya dari Abu Dzar yang serupa dengan itu.]46'

6233. All bin Sahal, menceritakan kapada kami, ia berkata: Dhanirah
bin  Rabi'ah  menceritakan  kapada  kami,   dari  Raja'  bin  Abi
Salarnah  dari  AI  Ajlan  bin  Suhail  dari  Abu  Umamah  dalan
menafsirkan  ayat:   `a±isej rLi+ 3\<gf; ej'! J5:i 6fa'.d3{
"Orang-orang  yang  menofhahkan  hartanya  di  malam  dan  di

siang hart secara tersembunyi dan terang-terangan", ±a. bedszrfu
"Ayat  ini  turun pada pemilik kuda yang tidak mengikat kuda-

kudanyauntukbapacuw.1462

`\S_toATSw£EdFgfiEmd%L=£abTua#kt%;€£\:&£,PurthidalanTafisir(3|347).

1462   Ibid.



Srirdh AI Bapamh

6234. ri]nu `Hunaid menceritakan kepada kani, ia berkata: Ya'qub AI
Qunmi  menceritakan  kepada  kani,  dari  Sa'id  dari  AI  Hasan,
darn  AI  Auza'i  tentang  firman  Allah: ±3'!J35Zf c!L£3ii'.<zf{
`-i±,$6;3 fLe ,,)C;;J;l') "Orang-orang yang menaf kahhan hartanya

di  malam  dan  di  siang  hari  secara  tersembunyi  dan  terang-
fercz#gr#'',    ia   berkata:    "Mereka   adalah    orang-orang   yang
mengikat   kuda-kudanya  khusus   untuk  jihad   di  jalan   Allah
ro'¢/cz,   mereka   berinfck   dengan   kuda-kuda   itu   siang   dan
malan.1463

6235.  AI  Mutsama menceritakan  kepadcku,  ia berkata:  Abu  Shalih
menceritakan     kepada     kani,     ia     berkata:     Abu     Syuraih
Abdurahman bin Syuraih AI Mu'afiri, dari Qais bin AI Hajjaj,
dari Hanasy Ash-Shan'ani dia berkata: Ibnu Abbas menceritakan
ayat 2C3aij ±j`!±3Szfcfa'.6ff       "ora#g-or"g      );ang
menafhahhan  hartanya  di  malam  dan  di  siang  hart  secara.
fersembw#)/!. don fer4#g-fer¢#ga# '', ia berkata:  "Dalam memberi
makan kuda" 1464

6236.   AI   Mutsarma   menceritakan   kepadcku,   ia  berkata:   Suwaid
menceritckan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitchukan kepada kami, dari Rusydain bin Sa'd ia berkata:
Seorang    syekh    dari    Ghafiq   memberitchukan   kepadaku]465
bahwa Abu Ad-Darda`  pemali melihat kuda a/ bz.rczzaz.#"66 dan

1463  A| Baghawi dalam Ma'a/I.in Af-rc[#zl7 (1/340).
'464  |bnu Abi Hatim dalam ra/s|.r (2/543) dan AI Mawardi dalam A#-IVwhaf wa -4/

1465  g::"y(a]£:4:2;  di  antara dua kurmg hilang  den teks  dan kaml mendapatinya

pada teks lainnya dan sebagian besar lafazh dan sanad als¢r-a!tscrr ini ada dalam
Tafsir Ibnu Abi Hatim.

'466 ,.3`j!`   ada|ah jamak dari ojij! yaitu kuda dari peranakan bukan Arab dan bukan

kuda Persia serta lebih lemah darinya. Lihat Ibnu Mamhur dalam fz.sa" AJ ,4rob
(®3J,).
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a/   %w/.##t467   yang   terikat.    Lalu   ia   berkata:    Pemilik   kudafn±;efa:ck¥,,3¥=¥L¥£=?£¥#Sfcfa'.±j{
"Orang-orang

yang menofhahhan hartanya di malam dan di siang hart secara
tersembunyi dan terang-terangan" .

Ahli  tafsir  lairmya berkata:  "Mcksud  Allah  rcz'a!/fl  dengan ayat
itu  adalah  orang-orang  yang  menafkahkan  hartanya  di  jalan
Allah tanpa berlebihan  dan tanpa bakhil.  Berdasarkan riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6237.     Bisyr    menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: 6fa'.<z±{
;j¥Jfy'jdr5ii9##i;¢fi`ifisejTLe3tSfjrf`!j5zf
<J}$5;€ i±S'3  "Orang-orang yang menaf hahhan  hartanya  di

malam   dan   di   siang   hart   secara   tersembunyi   dan   terang-
/er¢#ga#''t468,    mereka   adalah   penduduk   surga.    Disebutkan
kepada kami bahwa Nabi SAW pemch bersabda:
~u;:g:jo,  :]j 9; Gy; }, €€< i: :  ,,'j .'O:j:Lfyi ap 'uoj:*ijo,

pr 'ujrfeo, :'jL,i 9; ¢y;
A 'J*= OJi ,¥ u= ?i;

®            ,         ,                       iswi`ifa3 iifa Jut ju * y!"

}'j .'J#fyi i;
1: : ,}'j .'J#fyi

c+ `3J tl' rf
c ife3 a:ii "il<a3" ±:iL ii; "ii<a3" tgj,fry ir3

®,,cir
9+; i£

'467 jali ada|ah kuda yang dilahirkan oleh ®ji,i dari kuda bukan arab.  ®j3j! dan dall

keduanya dicela di kalangan orang Arab.  Lihat Ibnu Manzhur dalam £I.sa# A/
Arab (ip-) .

'468  As.Suyuthi da|am Ad-Dw" A/ A/a#tswr (2/100).
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L£  L52~~,ij  i¢±i  L5js`  &i Lfr  c2  i#gi F±  £dy3£  :'jj tF
_,

jLiey3 j!:rfe€y3 j*! v3 ,i+ ,±
46,

"Orang yang berlebih-1ebihan adalah mereka yang berada paling

bawah.  Para sahabat bertanya: Kecuali siapa wahai Rasulullah?
Behan SA:!N  mleiria:INato;to..  Orang  yang  berlebth-lebihan  adalah
merefrcz   )/ong   berczdcz  p¢Jz.ng   bczwcz%.   Pada   sahabat   bertanya,
"Kecuali   siapa   wahai   Rasulullah?   Beliau   SAW   menjawab:

Orang yang berlebih-lebihan adalah mereka yang berada paling
bczwczh    Para   saliabat   bertanya   lagi,    "Kecuali   siapa   waliai
Rasulullah?"  Sampai  mereka  takut  beberapa hari  telah  berlalu
tapi belum ada jawaban, hingga akhimya beliau SAW bersabda:
Kecuali orang yang berkata dengan hartanya begini dan begitu,
dari sebelah kanan dan hirinya begini dan dari hadapannya dan
begini dart belahangrrya dan mereka amat sedihit. Beta:n SAIV
bersato; da:.   Mereka   adalah   orang-orang   yang   menaf kahhan
hartanya  di  jalan  Allah  yang  diwajibkan  pada  mereha  dan
mereha   ridha',   tidak   berlebihan,   tidak   tahat   miskin,   tidak
mubadzir dan tidak merusak" .

Ada  yang  berkata:   Sesungguhnya  dari   ayat:    ¢js{€!iiLjij;-tt\,
'd,\i+5   "Jika   kamu   menampahan   sedekch(mu),   makg   itu

¢dfl/flfe  b&z.fa scha/j'' (Qs. AI Baqarah [2]:  271) sampai  Jjl¥'j
<,±£f;€ ;i4') ;Sf "Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka

dan  tidak  (pula)  mereha  bersedih  hati"  (Qs.  AI Baiqulalh T2,i..
274) adalah apa yang dilakukan sebelum turun ayat dalam surah
At-Taubah  tentang  perincian  zakat.   Ketika  surah  At-Taubch
turun,   mereka   menguranginya.   Berdasarkan   riwayat-riwayat
sebagai berikut:

6238.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:
Ayahku     menceritakan     kepadaku,     ia    berkata:     Pananku
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menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ayahku   menceritckan
kepadaku,  dari  ayahnya dari  Ibnu Abbas,  ayat:   ¢j{£}iiL>iJ;-JL
'¢,\1±5   "Jiha   hamu   menampakhan   sedehah(mu),   makg   itu

ado/a!% baz.4 seha/i.'' (Qs. AI Baqarah [2]:  271) sampai  J£Y'j
<J}Sf;€ i±4'3 ;S "Tidak ada kekhawatiran terhadap mereha

dan  tidak  (pula)  mereka  bersedih  hati"  (Qs.  A;i BaJquth r:2:I..
274)  dilakukan  sebelum  turun  surah  At-Taubah.  Ketika  surch
At-Taubah   turun   dengan   kewajiban-kewajiban   sedekah   dan

perinciannya, maka sedekali pada golongan ini berakhir. 1469
®©©

';i;==;±jp`ff±'t3tf£:tr'i3t'ijjfsj±=:t:6P€f

Jfiffijibejfd±+?.f S€J2.f6T=

±££[j'rfe#`6¢,+5b3"rfe;,:£~€csiLejfif;jar.t

€g'+Pi fa,f;6t+i==:idy'Bfbr3t£L+£j=fi(j£7?jjt5
:-,±--.:

"Orang~orcmg yang malcan (menganbil) riba tiddr dc[Pat

b€rdiri melainhan seperd berdirinya orang yang kemasi4lcan
syetan lantaran (tekanan) Penyakit gjlci. Keadaan merekcl

yang demihian itw, adr]ah disebabltan mereha berhata
(be7Pendctpat), sesongg«hnya j«al beli jtw sane de7igan
ribc[, pndcthaz Allah tezah mengha]cizhan ji4az be)i dan
mengharamlcan riba. Orang-orang yang te]ah sampai

kepadanyci larangcm dch Tt4harmya, lc[lti terns berhend

1469  |bnu Abi Hatim dalam ra/s!.r (2/535).
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(dcwi mengambil riba), mc[ha bciginya cipa yang telch
dianbjlnyci drh"I" (sebehom dcitang [arangrm); dan

wntsannya (terserch) kepndc: Allc[h. Orang yang kembcilj
(meng.anbj) ribc[), maha orang ftw adrlch Pe7ighani-

penghrmj neraha; mereha kekc[l di drlcmnya"
(Qs. AI Baqarah [2] : 275)

Penakwi]anfirmanA]lah:i±'t3f|:gi'i;Y'lj!jf5j=t'dj'f
;;rl'gg,'3ff use.-fi  (orang-o;ang  ya;; -wiak;i  [inengamb;l]
riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang
kemasukan syetan lantaran [tekanan] penyakit gila)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  rcz'cz/cz  dengan  firman-
Nya:     orang-orang     yang     melakukan     riba.     Meribakan     adalah
menambahkan  sesuatu.  Dikatakan:  Fulan  meribakan  pada  fulan jika
dia  menambahkan  sesuatu  padanya.  Tambahan  adalah  riba.  Sesuatu
menjadi  riba  jika  dia  bertambah  dan  membesar  dari  sebelumnya.
Dikatakan  bukit  (r¢bz.}7ofe)  karena  bertambah  besar  dan  tidak  sama
dengan tanah di sekelilingnya. Di antara ucapan mereka: j£+~ l!j, juga
seperti: A-j3 5jl+j ¢ ®%, maksudnya fulan dalam ketinggian dan
kemuliaan     dari     mereka.     Asal    riba    adalah    melebihkan     dan
menambahkan. Dikatakan ®% ¢ji yaitu: Dia menambahkan miliknya
dan   sehingga  menjadi  bertambah.   Dikatakan  mwrabz.   (orang  yang
meribakan)  karena  dia  melipat  gandakan  hartanya pada  orang  yang
berhutang  darinya  saat  itu  atau karena  dia menambahkannya karena
sebab  waktu  yang diakhirkan  dan  dia menambah waktunya  sebelum
lunas hutangnya.  0leh karena itu Allah ra'o/a berfiman:  <}j€!`{\€;.'t±'
€i£:££ \i±£2:i (r9{ ilj£=L< 1' i+'\:      "J7&z.   o7-¢#g-or¢#g  );cz»g  bcrz.m¢»,

janganlah  kamu  memahan  riba  dengan  berlipat  ganda"  (Qs.  AL2hil
'Imraan [3]:  130).

I--------------



Ta/sir.Afh~Thdrri

Ahli  tafsir  lain bexpendapat  sama dengan kani,  berdasarkan
riwayat-riwayat berikut ini :

6239.  Muhanmad bin Amr menceritakan kepadcku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami,  dari Isa dari Ibnu Abi Najih
dari  Mujahid katanya tentang riba yang  dilarang Allah  ra'a/a!:
"Di masa jahiliyah, seseorang memiliki hutang pada orang lain,

lalu  dia berkata:  Ini  dan itu untukmu,  tapi  alchirkan hutangku.
Lalu dia mengakhirkan hutangnyaM. ) 470

6240.    AI    Mutsanna   menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch   menceritckan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritckan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujchid
riwayat yang sana.1471

6241.  Bisyr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Yazid menceritakan
kepada kami,  ia berkata:  Sa'id menceritakan kepada kami,  dari

Qatadah bahwa riba pada masa jahiliyah adalah ketika seseorang
menjual sampai waktu tertentu. Jika waktunya tiba dan pemilik
belum   bisa   membayar,   harganya   ditambch   dan   diakhirkan

Pembayararmya.1472

Abu  Ja'far  berkata:  "Allah  rcz'cz/a  berfirman:  Orang-orang

yang melakukan riba yang kami jelaskan sifatnya di dunia, pada hari
akhir tidak akan bangkit dari kubur kecuali  seperti bangkitnya orang

yang kesurupan.  Mcksudnya:  Dia dijadikan gila oleh syetan di dunia
dan  dialah yang mencekik  dan membantingnya,  yakni  dari  kegilaan.
Ahli  tafsir  yang  lain  sependapat  dengan  kami,  berdasarkan riwayat-
riwayat sebagai berikut :

6242.  Muhamm.ad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritckan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih

1471    Ibid.

`472  As_Suyuthi da|am ,4d-Own-A/ Ma#ts#r (2/104,105).

As-SuyuthidalamAd-Dwrr,4/Ma#tswr(2/104).

D
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dari  Mujahid tentang  firman Allah: Y€! :pr';;;Y' ij:?\' 5J±t;a?€t
i;;li ,c£, ,:,Jfs=l,\,n=SS--ft ,'35CS    "orahg-orang-, yang    makan
(mengambil)    riba    tidak   dapat    berdiri    melainkan    seperti
berdirinya  orang  yang  kemasukan  syetan  lantaran  (tekanan)

pe7!)/¢fa.f gz./¢'', pada hari kiamat bagi orang yang memakan riba
di dunia.1473

6243.    AI    Mutsanna   menceritakan    kepadcku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid

yang Serupa dengan itu.1474

6244.  AI Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata:  AI Hajjaj bin
AI  Minhal  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Rabi'ah bin
Kultsum   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Ayahku
menceritckan kepadaku dari  Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas:

ur'i636®t';af:=;i-g€iff;t3y€!:ur'i±yljijf6j±=t;czgfi
"Orang-orang yang mahan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainhan   seperti  berdirinya   orang  yang  kemasukan  syetan
lantaran    (tekanan)    penyakit    gila",    ia,   berkata..    "Irfu    saat
dibangkitkan dari kubumyaw.1475

6245. AI Mutsanna menceritckan kepada kami, ia berkata: Muslim bin
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Rabi'ah  bin
Kultsum    menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Ayahku
menceritakan kepadcku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia
berkata:   Dikatakan   pada   pemakan   riba   pada   hari   kiamat:
Ambillah  senjatamu untuk bexperang.  Lalu beliau membaca  ty'

u;=j.t63 ::1±=£lf'd££={J9fff±' \=rt€£fur'|;:±     ''Orang-oramg    );a#g
makan  (mengambil)  riba tidak dapat berdiri melainhan seperti

:;;;:§{;i;#;i:i:a#:i;-£D§}"A/"a#tswr(2/102)dandiamenisbathamyakepada
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.



r||af sir Ate.-ri

berdirinya  orang  yang  kemasukan  syetan  lantaran  (tekanan)

pe#);czfa.f    gz./cz"    berkata:     "Adalah    saat    dibangkitkan    dari
kubunyaw.1476

6246.   Ibnu  Humaid  menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan kepada kami, dari Asy'ats dari Ja'far dari Sa'id bin
Jubair:S}1±£Jt'J£===;{-P`tff;t31€£fLz'f;Y'iji?fs:j±=tr69€i
i;il "Orang-orang yang mahan  (mengambil)  riba tidak dapat
berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasuhan
s}7efczH  /cz#fara#  //efacz#cz#/ pe#);cz4zt gz./a"  ia  berkata:  "Pada hari

kialnat,  pemakan  riba  akan  dibangkitkan  dalam  bentuk  orang

gilayangdicekikM.1477

6247.  Bisyr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Yazid menceritakan
kepada   kami,   ia  berkata:   Sa'id   menceritakan  kepada  kami,
dari  Qatadah  tentang  fiman  Allah:   :i/'i;Y' {j:j\'5J±t;-9€f
"Orang-orang   yang   makan   (mengambil)   riba   tidak   dapat

berdz.rz.".  Itu adalah tanda bagi pemakan riba pada hari  kiamat,
mereka dibangkitkan dalam keadaan kesurupan. 1 478.

6248.  AI  Hasan   bin  Yahya menceritakan  kepada kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,   dari   Qatadah  tentang   firman
Allah:  u;=j.i de ;:I;;£Jt'd¥{ j}fi ff; t3 t`£ ;pr';;; i  ''Ora%g-ora#g
yang  mahan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan
seperti   berdirinya   orang   yang   kemasukan   syetan   lantaran

//ckcz#cz#J pe#};czkz+ gz./a  " ia berkata:  "Yaitu kegilaan yang datang
dari syetan (kesunpan)w.1479

'476  As.Suyuthi dalam j4d-Dwrr ,4/ A4a!"tswr (2/102).
'477  |bnu   Abi   Hatim  dalam   ra/sz.r  (2/544)   dan  As-Suyuthi   dalam  i4d-Dw77-  A/

Mantsur (21102).

:::;£#:b±daa:admaLTigr£#s3z/r3(514/)3.73).

------------                                                                (
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6249.  Diceritakan kepadaku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan    kepada    kami,    dari    ayahnya,    dari    Ar-Rabi'
tentang  firman  Allah:   Jal€if;;' \=r¥€£fpr';;:Yljjfsj±=t£<z9`f
;;ii {A,':;Jf=1ri':Af5S.  "Orang-orang   yang   makain   (mengambil)
riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang

yang  kemasukan  syetan  lantaran  (tehanan)  penyakit  gila"  .\a,
berkata:  "Pada hari kiamat mereka dibangkitkan dalam keadaan
kesu®rupansyetan".Padabeberapaqz.rfl'czfdibaca:i:}Jfa#:}£i£'Y

*9`.1480

6250.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kani,  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhalihck  tentang  firman
Allah:$6:1±±t';i;£=±J9fiff;t3t€!:pr'f;t'ijijfsj±tf±gff
i;ii "Orang-orang yang makan  (menganbil)  riba  tidak dapat
berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasuhan
syetan lantaran (tehanan) penyakit gila" ±a, berkata;. "S±apa, yang
mati dalani keadaan memckan riba, dia akan dibangkitkan pada
hari   kiamat   dalam   keadaan   seperti   orang   yang   kesurupan
syetan" 1481

6251.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi  tentang  firman  Allah: \=SY€!fLr'i:Y' ijijf6j±-tJ<zP€f
i:;ii'o3,'if e.\'h±=±.-S'{}±     "Orani-orang   -'yang     makan
(mengambil)    riba    tidak    dapat    berdiri    melainhan    seperti
berdirinya  orang  yang  kemasukan  syetan  lantaran  (tehanan)

Pe#);aft.fgI./a",yaitusejenisgi|a.1482

'48°  As-Suyuthi dalam Ad-D!irr ,4/ Ma#tswr (2/104) dan dia hanya menisbatkannya

i48i8erfuprfud:bT::I:=r;a/s,.r(3;354).
1482  Qurthubi dalam ra/sl.r (3/354).
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6252.   Yunus   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang    firman    Allah: J9€i i;;;' \=rYf£:ur'i;Y` ijjfs|j±=t;<+:9€t
;;ii 'c*,':;J£Slli'!Afsf±.  "Orang-orang   yang   makan   (mengambil)
riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang

yang  kemasukan  syetan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila",  .TZL
berkata: "hilah peruinpamaan mereka pada hari kianiat. Mereka
tidak diban8kitkan pada hari kiamat bersana orang lain kecuali
Seperti Orang tercekik seakan-akan dia gi|aM.1483

Abu  Ja'far berkata:  "Maksud firman Allah:   a ;:l=£Jt'da€=;i

i;li  "Orang  yang  kemasuhan  syetan  lantaran  (tel{pnan)  penyakit
gz./„ yaitu Kesunipan syetan. Dikatakan:   jrii jJi j JJrjj` u.A J3
6JLj u.jj`Le j u.}J Semua itu jika dia kesurupan syetan lalu gila.
Di   antaranya   fiman   Allah:     eJ;;i)iJ~+fl;';;Z1' \Sfij3{C!ji6|•\;;fj£     "Sesunggu,hnya  orang-orang  yang  bertalowa  bila  mereka

ditimpa was-was  dari  syetan,  mereka  ingat  kepada  Allah."  (Qs.  A;i
A'raaf [7] : 201 ). Di antaranya juga perkataan AI A'sya:

\i^£S'3i iFji ++d ir i&, ?'i  #   'Gf6~3 c|` 9+ ir ;;4j3

"Ahibat berjalan di waktu malam seahan-akan dia terkena rasa was-

was dart syetan"

Jika ada yang bertanya pada kani: Apakah anda melihat orang

yang melakukan riba yang dilarang Allali rcz'¢/cr pada pemiagaannya
tetapi tidak memakannya, apakah dia berhak atas ancanan Allah ini?

1483   Ibid.

'484  Yang mengucapkan bait ini adalah A'sya Bani Tsa'labah Maimun bin Qais dan

ini  adalah  kasidahnya  yang  beljudul  ,4»-Ivada  wa/ MaA/aq.  Dia  memuji  AI
Mahlaq bin Khantsam bin Syadad bin Rabi'ah. Bait ini terdapat dalam fisa# ,4/
Arab (JD. Makna a,11 tj adalah setelah melewati malam yang panjang.  jJjtll:
kegilaan.  Lihat D!.wa!# hal.  118  dan Ibnu Athiyah dalam ,4/ MWAarri.r A/  Wrajl.z
(1/372).
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Jawabannya:  Ya,  mcksud  riba  dalam  ayat  ini  bukan  hanya
larangan   memakannya,    sementara   melakukannya   tidck   dilarang.
Tetapi  Allah  rcz'cz/cz  mengkhususkan  si fat  orang  yang  melckukannya
da|am ayat ini]]485 dengan memakan, tetapi bahwa orang-orang yang
diturunkan ayat ini pada mereka, makanannya berasal dari riba, maka
Allah  rcz'cz/cz  menyebut  si fat mereka dengan tujuan beratnya perkara
riba dan buruknya keadaan mereka di mana dalam makanan terdapat
riba, dan dalan firman-Nya:   ®Li5jl63 Ci;C iu3Sj`fi{ i|j3{ i;£\: d# \€;'t3J
'(rijS }£ "Hat orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

dan  tinggalkan  sisa  riba  (yang  belum  dipungut)  jiha  hamu  orang-
or¢ng }J¢7€g berz.7#a# " (Qs.  AI Baqarch [2] :  278)   63L =;i> ij';8 iJ:i:P€b$

6j:1B fJ 6|;±£ t' f±j.5Zi;,'.3 ;±±S ;i;i o!j cch,uljffj ,ai    ''A4afrfl   /.ike
hamu tidak mengerjakan (meninggalhan sisa riba), Maha Ketahuilah,
bahwa  Allah  dan  rasul-Nya  ahan  memerangimu.   dan  jiha  hamu
bertaubat  (dart  pengambilan  riba),  Maka  bagimu  pohok  hartamu;
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)  dianiaya" . (Qs.  AI Baiayarah;h

[2]: 279)

Ini  menerangkan  kebenaran  pendapat  kani  dalam  hal  ini.
Pengharaman dari Allah rcz'cz/cz mencakup semua makna riba, baik itu

:::k#aTayma,h:deiTsckN=ysA#e:ng.¥!i#`,#ib:::}T#aisf?e#i
gTljL}? rf>\. if+S^:3:) "Allah Ta'ala melainat i;n;ak:;;riJ;, pem;eri
malharmya,'  penulisrrya    dan    dua    orang    saksinya   jika    mereka
mengetahuiN.M86

t485  Apa  yang  ada  di  antara  dua  kunmg  hilang  dari  teks  dan kami  mendapatinya

i486Ea£.at#:s]i:Lrmdyaai.am,4/Masaqa*(|o5,|o6),HR.AbuDauddalamA/BWJ;W'

(3333),  HR.    Tirmidzi  dalam A/ BZJ);!f ' (1206),  HR.  AI  Baihaqi  dalam Szi»a»
(5/275) dan A4insAa"#a/Abdurrazzaq (8/314).

L----
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Penakwilan  firman  Allah: fifj:3;tbejfJ± 'C;=pr t3LC6#L,&`S
\S{!/I'F3f3'if;ji     (Keadaan    mereka    yang    demikian    itu,    adalah
disebabkan  mereka berkata  [berpendapat], sesungguhnya jual beli
itu sama dengan riba)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  ra'cz/cz  dalam  ayat  itu:
Itulah  si fat  kebangkitan pada hari  kiamat  dari  kubur mereka  saperti
bangkitnya orang yang kesurupan.  Inilah yang kami  sebutkan bahwa

pada hari kiamat mereka tertimpa hal yang buruk, kebangkitan yang
buruk  dari  kubur  mereka  karena mereka  di  dunia berdusta,  menipu
dan berkata:  Sesungguhnya jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah
ro'cz/cz  kepada  hamba-hamba-Nya  sama  seperti  riba.  Hal  itu  karena
orang-orang yang memakan riba pada masa Jahiliyah, jika harta salah
seorang  di  antara  mereka  dihutang  oleh  seseorang,  yang  berhutang
berkata  kepada  pemilik  harta:   "Tambahkan  aku  waktu,   aku  akan
menambahkan hartamu". Dikatckan pada kedua orang ini jika mereka
melakukan hal  itu:  "Ini riba yang tidak halal".  Dan setelah dikatakan
demikian,  mereka  berkata:  "Sama  saja  bagi  kami,  kami  tarnbahkan

pada    awal   jual    beli    atau    saat   pelunasan   maka   Allah    ra!'¢/cz
mendustckan   perkataan   mereka   dengan   firman-Nya:    €;=l.t'd(ffi
"Padahal Allah telah menghalalkan jual belt" .

co#p#:E,faffm#s]±ahL#jj,£#¥fc£#f:;Tj€ff;
(Padahal Allah telah  menghalalkan jual belt dan  mengharamkan
riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dart
Tuhannya, lalu terus berhenti [dari mengambtl riba], maka baginya
apa yang telah diambilnya dahulu [sebelum datang larangan]; dan
urusannya     [terserah]     kepada    Allah.     Orang    yang    kembali

[mengambil   riba],   maka   orang   itu   adalah   penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya)
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Abu  Ja'far  berkata:   "Mcksud  Allah  ro'cz/a:  Allah  rcI'cz/a
menghalalkan     laba     dalam     pemiagaan     dan    jual     beli     serta
mengharamkan riba yaitu tanbahan yang ditambahkan pemilik uang
dengan sebab  menambch waktu pada orang yang berhutang padanya
dan  menunda  pembayaran  hutangnya.  Allah  rcz'¢/cz  berfirman:  Dua
tambahan  yang  salah  satunya karena jual  beli  dan  yang  lain  karena
menunda pembayaran dan tanbahan wcktu itu sana.  Aku harankan
salah  satu  dari  dua  tambahan  itu,  yaitu  tambahan  yang  disebabkan
menunda pembayaran  dan tanbahan wcktu,  dan Aku halalkan yang
lain  yaitu  tambahan  pada  modal  di  nana  penjual  menjual  barang
dagangannya  lalu mengambil  untung.  Maka Allah  rcz'a/cz  berfirman:
Tambahan karena jual beli tidak sama dengan tanbahan karena riba,
karena Aku menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perintah
ini adalah perintah-Ku dan semua makhluk adalah makhluk-Ku. Aku

putuskan  pada  mereka  apa  yang  Aku  ingilikan  dan  Aku  menuntut
mereka   dengan   apa   yang   Aku   mau.   Tidak   seorang   pun   boleh
menentang  hukum-Ku  dan  melanggar  perintah-Ku,  bahkan  mereka
harus taat dan menerima hukum-Ku.

Kemudian   Allah   rcz'a/a   berfirman:    ¢j{;`6c,+5c£"il£g;,:€~€i;i
"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dart Tuhannya,

lalu  terus  berhenti  (dart  mengambil  riba)", Ya;ng dimak.ksod  dengan
aJifjA   adalah  peringatan  dan  ancaman  yang  mengingatkan  dan
mengancam  mereka  dalam  ayat  AI  Qur`an  serta  mengancam  orang

yang  memakan  riba  dengan  siksaan.  Allah  rcz'cz/a  berfirman:  Siapa
yang   telah   datang  peringatan  padanya,   maka   dia   harus   berhenti
memakan riba dan dilarang melakukannya,    £££ [,'S  ''Mczfacz bczgz.#)/fl
apa yang telah diambilnya dahuha (sebelum datang larangan)" ya;in
apa  yang  dia  makan  dan  ambil  sebelum  datangnya  peringatan  dan

pengharaman dari  Tuhannya.  ,fit j;I:i:f5   ''Do#  wrz{sa##)/a  /Jcrser¢foJ
kepczda  ,4//cz%"     yaitu   Allah   rcI'cz/a   memerintahkan  pemakan  riba
setelah  datangnya  peringatan  dan  pencharanan  dari  Tuhannya  dan
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setelah  selesai  dia  memakan  riba  untuk  kembali  pada  Allah  rcz'cz/cz
dalam pemeliharaan dan taufiq-Nya. Jika Allah rcz'cz/¢ mau, Dia akan
memeliharanya   dari   memakan   riba   dan   memantapkannya   untuk
berhenti  dari  melakukannya,  dan  jika  Allah  rcz'cz/cz  mau,  Dia  akan
membiarkannya   melakukan   riba.    St£ LJ23    "Or¢7!g   );¢#g   freJ#bcz/I.

/me#gr77!bz./   rz.bczJ"   Allah   rcl'cz/¢   berfirman:    Siapa   yang   kembali
memakan riba  setelah  diharamkan  dan mengatckan apa yang pemali
dia    katakan    sebelum    datangnya    peringatan    dari     Allah    dan

pengharaman  dengan  kata-kata:   "Jual  beli  itu  seperti  riba"    a±'B'B
G3':lyf\4±,;i:}f)i ±|£:f^ "Maha orang itu  adalah penghuni-penghuni
#e7'czkcz,.  merekcz kektz/ cJz. c7c}/czm7!)/cz " yaitu:  Orang yang melakukan dan

mengatakan   demikian   adalah   penghuni   neraka,]487   yaitu   neraka
Jahannam di mana mereka  kekal di dalamnya selama-1amanya, tidak
mati dan tidak dikeluarkan dari sana. 1488

Ahli   tafsir   sependapat   dengan  kami,   berdasarkan  riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6253.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi:    ,fitJ'£7;rf5 :a: C,'S j{{;`6-,+; i£";1:g;:z~€c;i   "Ora#g-
orang yang telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,
lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa

yang telah  diambilnya dahulu  (sebelum datang larangan);  dan
urusannya (terserah) kepada Allah". -aiff aldalch A;i Q!ir` an,
sedangkan  £££ 1:  ",4pcz };a#g  fe/czfo  /a/w''  adalah riba yang  telah
dimakan.1489

©©©

'487  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/545, 546).
`488  Apa  yang  ada  di  antara  dua  kurung  hilang  dari  teks  dan  kami  mendapatinya

i489aaudnaht;5]Si:£irmya.uam"AkamA;gwr`O#(3;361).

----------------
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©G5f2Gffg9±y'JdfjE±ja{d,£jijjtifit8==;;
"Allah mermtsi'ichkan ribci dan menywbtul{an sedehah den

Allcih tidcik menywlcdi setitlp orang yang tetop dcilam
kekafiran, dan selaho berb"at dosc["

(Qs. AI Baqarah [2]: 276)

Abu   Ja'far  berkata:   "Maksud   firman  Allah:   ijijt'fif6££€;
''A//czfe  memws"cz¢4a#  rz.bcz ''  Allah  rcz'cz/cz  akan  mengurangi  riba  dan

akan menghilangkamya".

6254.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata:  6i;;
ijiJt'fit  ''4//cz%  me"ws#czfofra#  rz.b¢ ''  artinya  mengurangi.1490  |ni

sama seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud

a?ri nabi SAW bahwa beliau SAW bersabda:   6¢ :j£ J!j dl}\Tf i "Riba itu sekalipun banyak akan menjadi sedifit" .\49\  &dapun

firman Allah:  €£jc€!i c},£j  "Dcz# me7t)/%Z7%rka# sedefrczfo "  Maksud

Allah    ro'cz/a:    Dia   akan   melipat   gandakan   pahalanya   dan
menumbuhkannya  untuk  orang  yang  bersedekah.  Sebelumnya
kami telah menerangkan makna riba, I.7`bcz dan asalnya dan kami
rasa  tidak perlu  diulang.1492  Jika  ada yang bertanya pada kami:
"Bagaimana     Allah     rcz'cz/a     melipat     gandakan     sedekah?"

Jawabannya:   "Dia  melipat  gandckan  pahala  bagi  orang  yang

[49°  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr .4/ Ma7]tswr (2/106) dan dia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.
'49`   HR.   Ahmad dalam Mws#ad (1/395, 424) dengan lafazh: J` j+.-4=jte ®0 j=f ®`j tJ`

Ji, HR. Ibnu majah dalam A/-rzj.araf (2279), dishahihkan oleh AI Hakim dalam
Mzjsfczdr¢k  (2/37),   (4/318),   disetujui   oleh  Adz-Dzahabi.   Lihat  Fcr/few/  Boczrz.

(4/315) terdapat penetapan dari AI Hafizh Ibnu Hajar bahwa sanadnya #czscr#.1492  Lihat permulaan tafsir ayat ini.
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bersedekahsebagaimanaflrman-Nya:¢±;Jj;€j'`3;iSjl±6.9€i3i:
'jiij£,.~tes:ci~aj£;.'ifeij:g'i3t,#j£#j,|>ci¥i#i¢i¥+€~4fit
;J± 9c±\'3 "Perumpamaan (naf kah yang di_kelua_:k:n o.Ie.h). orang-
oran-g yang menaf kahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa
dengan sebutir benih yang menunbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan  (ganjaran) bagi
siapa yang dia kehendcki.  dan Allah Maha luas  (harunia-,Nya)

2#;,=`£?£;;ag;,'i36Sc;oga6q=;:'j['2¥1±#;;,ii;:,f
"Siapahah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman

yang baik (menafaahkan hartanya di jalan Allah),  Maka  Allah
ahan  memperlipat  gandahan  pembayaran  kepadanya  dengan
lipat    ganda   yang   banyak.    dan   Allah   menyempithan   dan
melapangkan  (rezhi)  dan  kepada-Nya-lah  hamu  dikembalihan"

(Qs. AI Baqarah [2]: 245)

6255.   Abu   Kuraib   menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Waki'
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibad   bin   Manshur
menceritakan kepada kami, dari AI Qasim bahwa dia ,menode^ng¢ar

fi#L3¥,kfr5*:sS#i#y¥;i:#a:a#€¥;¥i:a

Zi

sedehah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu Dia
menyuburhan   sedekah   itu   untuk   pemiliknya   seperti   salah
seorang   di    antara   kalian   menggemukkan    anak   hadanya,
sehingga  satu  suap  sama  seperti  gunung  Uhud". Da.hil+nya. alda

pada  kitab   Allah   ra'a/"    '£-t'jcB3Cg5;'a:3iJ=ii:3i'ai`311j:1j€ji
;3f\±ffu'±'if)Sxgsi3S)    "TidaJdah   mereka   mengetahai,
balowasanya  Allah  menerima  Taubat  dart  hamba-hamba-Nya
dan  menerima  zahat  dan  bahwasanya  Allah  Maha  Penerima
rczwbcz/  /czgz.  A4czfocz  Pe#);o}JCI#g''  (Qs.   At-Taubah   [9]:   104)  dan
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5S'14fi\.;i).V£S,`)'RII'5f.:3.  _  _'_'Allah     memusnahkan     riba      dan
menyuburkan sedehah:` .\493

6256.   Sulaiman   bin   Umar   bin   Khalid   AI   Aqtha'   menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu  AI  Mubarck  menceritakan  kepada
kami,  dari  Sufyan,  dari  Ibad  bin  Manshur,  dari  AI  Qasim  bin
Muhammad,   dari   Abu   Hurairah   dan   aku   tidak   melihatnya
kecuali  dia telah dimczr/wkan,  ia berkata:  "Sesungguhnya Allah
ro'cz/cz   menerima   sedekah   dan   hanya   menerima   yang   baik
sajaw.1494

6257.  Muhammad  bin  Umar  bin  Ali  AI  Muqaddami  menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:   Raihan  bin  sa'id  menceritakan  kepada
kami,   ia  berkata:   Ibad   menceritakan   kepada  kami,   dari   Al

ifj,g8£;£#a,£;,i;¥t¥)#;:i;;;#f!
Allah Ta'ala menerima sedekah dan hanya menerima yang baik.
Dia menyuburkannya untuk pemiliknya seperti salah seorang di
antara   kalian  menyuburkan   anak  kuda   atau   anak  ontanya
sehingga   satu   suap   akan   menjadi   seperti   gunung   Uhud".

:::I:sy„aafraza:¥z.6:[Fa:nm;n]Lchb:„r€„¥e.Ldgfj#?f4'f5t#   ''4''afe
6258.   Muhammad   bin   Abdul   Malik   menceritakan   kepadaku,   ia

berkata:  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari AI  Qasim

`493  HR.    Ahmad  da|am Wws#ad (2/471),  HR.    Tirmidzi  dalam Sw#c}#  dalam Az-

Zakah (662), AI Mundziri dalam Af-rargtil.a w¢f rarrtiz.b (2/3).
`494  HR.     A|  Hakim  dalam  Mwsfodrak  (2/363),  dia  berkata:   "Hadits  ini  sAOAj.A

dengan   syarat   keduanya   (Bukhari   dan   Muslim)   tetapi   keduanya   tidak

i495F)ehna:e#„:#a#:£::)(¥2¥i?,#a,qmdaa:aA:_Z#Zqzz((2|//3¥|)),As-Suyuthidalam
Ad-Durr AI Mantsur (21\06` dan lihat AI  Ihsan  bi  Tartib Shahih  lbni  Hibban
(3309).
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bin Muhammad dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda:

t9;1;i 9i* ifiigL'3 tii€ fu\ rfe€ i
¢

rii 'e¢Ld' iiii S.!3 .ire 3i

a

J?
®,

OJ4,

®¢'jsLfa: ,3! ap, J!

+iiid;i;Li,
:jJi :++ i:,±j: ul an 2++ u2 :J6 ;i caw *r u3 :,;:;;

±rfe
"Sesunggwhnya   seorang   harmba   jiha   dia   bersedekah   dart

hartanya yang baik, mcka Allah Ta'ala akan menerima sedekah
itu dengan tangan kanannya dan menyuburkannya seperti salah
seorang di antara halian menggemukhan anak kuda atau anak
untanya.   Sesungguhnya  seorang  yang  bersedekah  satu  suap,
maka akan subur di tangan Allah Ta'ala, atan bdian bersa;toda:
di telapak tangan-Nya sehingga menjadi serupa gunung Uhud.
Mahabersedekah|ahi.Iil496

6259.   Muhammad  bin  Abdul  A'la  menceritakan  kepada  kami,   ia
berkata:  AI Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami,
ia berkata: Aku mendengar Yunus, darn seorang sahabatnya, dari
AI  Qasim  bin  Muhammad,  ia  berkata:  Abu  Hurairah  berkata:
Rasulullah SAW bersabda:

&,; `Life 'J'rs-`

c3,}-' ji

®,

(4_:_-_-_--,~,  ~` isfal

+iiidJ-,Lial'++`u,a?;i;
+i ir pet ,gp3 3=90, i}; 1&

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sedekah dengan tangan

kanannya.  Dia  hanya  menerima  yang  baik  saja.  Allah  Ta'ala

]496  HR.  Ahmad dalam "ws7iad (2/268) dan Ibnu Khuzaimah dalam SA¢4I.A (4/93)

---------------------------- (
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ahan menyuburhan satu suap sedehah salah seorang di antara
kalian  seperti  salah  seorang  di  antara  kalian  menggemukkan
anak kuda dan anak untanya, sehingga pada hart kiamat Allah
Ta'ala akan memberinya lebih besar dart gunung Uhud.\497

Abu Ja'far berkata:  "Adapun firman Allah ra'cz/cz: #Y''dfj

is,Si£ S "Dan Allah tidak menyukai setiap  orang yang tetap  dalan
ke4a¢7'¢#,  c7cz# se/cz/w berbw¢f c7oscz " maksud~Nya adalah: Allah rcz 'cz/cz

tidak   menyukai    setiap    orang   yang   melakukan   kekafiran   pada
Tuhannya,   menentang-Nya,   memakan   riba   dan   memberi   makan
dengan  harta  riba,  terus  melakukan  kejahatan  yaitu  memakan  riba,
memakan  yang  haram  dan  melakukan  maksiat  lain  yang  dilarang
Allah  rcz'cz/cz.  Dia  tidak  menahan  diri  dari  itu,  tidak  menyesal  serta
tidak  mengambil  pelajaran  dari  nasehat  Tuhannya  dalam  kitab  suci
dan ayat-ayat-Nya".

©©©

::+±:){{;±'\:j€|;1±}ii:j:6fj`;+=±±=)iijifi;1+'\;<+jf!`{3£

©C;i;Ffj#€;t'p'dr;iefrf#
"Seswnggrhnycl orang-orang yang beriman, mengevy.cikan

c[mal scileh, mendirilcan shc[lat dan mem4iurjkan zc[hat,
mercka mendapat pchala di sisi Tuna:rmya. tidck ado

kckhawatiran terhadrp mere:ha dan tidck (Pula) irnere:ha
bersedih hati"

(Qs. AI Baqarah [2]: 277)

'497  HR.  Ahmad dalam Mws"ad (2/404) dan AI Haitsami dalam "ajma' .4z-Zowa'id

(10/192).

L----
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Abu  Ja'far  berkata:   "Ini   adalah  berita  dari  Allah  r¢'cz/cz
bahwa     orang-orang     yang     beriman     yaitu     orang-orang     yang
mempercayai   Allah   dan   Rasul-Nya   dan   apa   yang   datang   dari
Tuharmya   berupa   pengharaman   riba   sekaligus   memakannya   dan
semua    syari'at    lainnya.    Mereka    melakukan    amal    saleh    yang
diperintahkan  Allah  rcz'cz/cz  dan juga  anal  sunnch  yang  dianjurkan
Allah   rfl'cz/a.   Mereka   mengeriakan   shalat   fardhu   dengan   rukun-
rukunnya, juga  menunaikan  sunnah-sumahnya,  mereka menunaikan
zakat wajib dari harta mereka. Sebelumnya di antara mereka ada yang
memakan  riba  sebelum  datang  nasehat  dari  Allah   rcz'cz/cz,  mereka
mendapat  pahala yaitu  pahala  dari  amal,  imam  dan  sedekah  mereka
dari Tuhan mereka pada hari akhir saat mereka memerlukannya. Pada
hari itu tidak ada rasa takut pada mereka terhadap siksa Allah  rcz'¢/cz
atas apa yang pemah mereka lakukan di nasa Jahiliyah dan masa kafir
sebelum  datang nasehat dari  Allah  r¢ 'cz/cz pada mereka untuk  segera
bertaubat  karena  pemah  memakan  riba.  Taubat  mereka  pada  Allah
rcz'cz/cz  saat  datang  nasehat  dari-Nya,  pembenaran  mereka  terhadap

janji  dan  ancaman-Nya,   <jj£S;i£Yj    ''Da#   fz.da!fr  /pw/aJ   mereha
bersedz.fe  foa/I."  terhadap  apa  yang  mereka  tinggalkan  di  dunia  yakni
memckan   riba   dan   melakukannya.   Jika   mereka   melihat   sendiri
besamya pahala dari  Allali  ra'cz/a  dan mereka meninggalkan  semua

yang  dilarang  itu  di  dunia  karena  mengharap  ridha'-Nya  di  akhirat,
maka mereka sampai pada apa yang telch dijanjikan pada mereka.

©®©

--------------                                   I
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a*,##®£{Ej{6f,ci;tiu3sj~diij£{i#i:6.ji{c£'t3:

©
"Hdi orang~o7.cmg yang beriman, bertckwazah kepadr Alhah

den tinggallcan sisa riba (yang belwm diptmgut) jika hamw
orcmg.orang yang beriman"

(Qs. AI Baqarah [2]: 278)

Abu  Ja'far  berkata:   "Mcksud  Allah   r¢'a/a  dengan  ayat
tersebut: Wahai orang-orang yang beriman, percayalah pada Allah dan
Rasul-Nya.  Bertakwalah  kalian  pada  Allah.  Allah  rcz'a/cz  berfirman:
Takutlah  kalian  pada  Allah  atas  diri  kalian.  Bertakwalah  dengan
mentaati     perintah-Nya     dan     meninggalkan     larangan-Nya     dan
tinggalkan  sisa  riba.  Dia  berfirman:  Tinggalkan  meminta  sisa  riba
kalian  dari  kelebihan  pokok  harta  kalian  yang  sebelumnya  menjadi
milik kalian  sebelum diribakan, jika kalian beriman.  Ia berkata: jika
kalian merealisasikan iman kalian secara lisan dan membenarkannya
dengan perbuatan kalian".

Abu Ja'far berkata:  "Disebutkan bahwa ayat ini diturunkan

pada  kaum  yang  telah  masuk  Islam.  Mereka  memiliki  harta  yang
mereka   ribakan   pada   kaum   lainnya.   Sebagian   mereka  menerima
sebagian hartanya dari mereka dan tinggal sebagian lagi. Maka Allali
rcz 'cz/cz memaaflcan orang-orang yang menerima riba sebelum ayat ini
turun  dan  mengharamkan  menagih  sisanya".  Berdasarkan  riwayat-
riwayat berikut ini:

6260.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepgdaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada kami,  dari  As-Suddi:   61, :i;;C iD3Sj`aii:;3i i;:l£6fiG`t3J
•\~3;i,'\ "Hat orang-orang yang berinan, bertakwalah kepada Allah

fi



maka tunnlah ayat: i+a
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dan  tinggalhan  sisa  riba  (yang  belun  dipungut)"  sa"pall  4'3
6;iE  ''Dcr# fz.daft /pc!/¢/ c7z.cz#z.a);a " (Qs. AI Baqarah [2]: 279)
ia  berkata:   "Ayat  ini  diturunkan  pada  AI  Abbas  bin  Abdul
Muthalib dan seseorang dari Bani AI Mughirch yang merupakan
mitranya  pada  masa  Jahiliyah.  Mereka  berdua  meminjamkan
uang dengan riba pada orang-orang dari Tsaqif dari Bani Amr,

yaitu  Bani  Amr  bin  Umair.  Lalu  datang  Islam  dan  keduanya
memiliki  harta  dalam  jumlah  besar  dalam  bentuk  riba,  mcka
Allah  ra'¢/a  menurunkan  ij;j{J,t,Ci;CiD3Sj yaitu  sisa  riba  pada
masaJahi|iyalL.1498

6261.   AI   Qasim   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hajjaj
menceritakan kepadaku,  dari  Ibnu  Juraij  tentang  firman  Allah:

a*,3;+.£ijijia, a;C iD3Sj`a{ i#i #\:6.j{¢'t3:   ''Ho!.  ora#g-
orang yang beriman, bertaln^/alah kepada Allah dan tinggalkan
sisa  riba  (yang  belum  dipungut) jika  hamu  orang-orang yang
berz.mczH "  ia  berkata:  Bani  Tsaqif berdamai  dengan  Rasulullah
SAW dan mereka mempunyai harta dalam bentuk riba di tangan
orang  sedangkan  harta  orang  yang  ada di  tangan mereka telah
dibatalkan.   Ketika   peristiwa   Path   Makkah,   Itab   bin   Usaid
memerintah   Makkah   dan   Bani   Amr   bin   Umair   bin   Auf
mengambil riba dari  Bani  AI Mughirah dan Bani AI Mughirah

pada masa Jahiliyah melakukan riba pada mereka.  Lalu datang
Islam  sedangkan  harta  mereka  yang  banyck  masih  di  tangan

peminjamnya.    Lalu   Bani   Amr   mendatangi   mereka   untuk
meminta     ribanya      dan      Bani      AI      Mughirah      menolak
memberikannya.  Mcka  Bani  Amr  memperkarakan  masalah  ini
kepada Itab bin Usaid, lalu Itab menulis pada Rasulullch SAW,

_\-

iji3f633;;CiL#j'afi#ii#i:6.ji¢'t£:
-,JJij;-fit6;=ji,(j'}t '5tiS   "Hai   orang-orang   yang

'498  |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sj.r  (2/548)  dan  As-Suyuthi   dalam  i4d-Dwrr  i4/

Mantsur(2l\Or).
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beriman,  bertakwalah  kapada  Allah  dan  tinggalkan  sisa  riba

(yang belum dipungut) jiha kamu orang-orang yang beriman"  -
"Maka jiha kamu tidak mengerjakan (meninggalhan sisa riba),

maha     ketahuilah,     bahwa     Allah     dan     rasul-Nya     akan
memerangimu.   Dan  jiha  kamu  bertaubat   (dart  pengambilan
riba) , mcka bagimu pokok hartamu; hamu tidak menganiaya dan
tidak  (pula)  dianiaya"  s,z"pali   <:ifi$3  "Dan  tidak  (pula)
c7z.cz#z.cz);cz"   (Qs.   AI   Baqarch   [2]:   279)   1alu   Rasulullah   SAW

menuliskepadaltabdanbersabda:+:I+;.{J';€lLSY!jl:):>Ji!
"Jika    mereka    rela.     Kalau    tidak,     cku    izinkari    merekd

diperangiN.\490

Ibnu Juraij  berkata dari ncrimch tentang firman Allah:     'fiii;;3i
•\~5;},'\ 'u,'6±G.\3'f;3 "Bertakwalah kepada Allah dan tinggalhan sisa

7'z.bcz   /yczng  be/win  dzp#ng.ctfJ "  ia  berkata:   "Mereka  mengambil

riba  dari  Bani  AI  Mughirch.  Mereka  menduga  bahwa  mereka
adalah Mas'ud,  Abdu Yalil,  Habib,  Rabi'ch dari  Bani  Amr bin
Umair.  Merekalch  yang  memiliki  riba  di  Bani  AI  Mughirah.
Lalu  Abdu  Yalil,   Habib,   Rabi'ah,   Hilal   dan  Mas'ud  masuk
Islam.15oo

6262.   Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Juwaibir
menceritakan  kepada  kami,  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
Allah:   fa,3Zgr.ii5ji a, :a;C i.3Sj 'af i:;3i  ''Berfatwa/clfr  frepado
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jiha hamu
orcz#g-orcz7€g    );cz#g     berz.77!cz#"     ia     berkata:     "Dulu     mereka

memperiual belikan riba pada masa Jahiliyah, 1alu ketika mereka
masuk  Islam,  mereka diperintali untuk mengambil pokok harta
merekasajaM.]5ol

'499  As.Suyuthi da|am ,4d-Dwrr A/ Mo#ts"r (2/107).
'5°°  Ibnu Athiyah dalam A/ Mwtiarr].r A/ Wajl.z (1/374).
'5°'  As-Suyuthi dalam ,4d-Dc" j4/ M¢#tswr (2/108).
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J,'.3;±±;;i;±®!j=,al,ji;;,fiflL=ja>{j'3giJ£:p€b¢

©6#y`j6di:y'fa.j:i
"Maha 7.ika ham« tidak me7igqu.ahan (menjnggc[Ihan sisa

riba), malcti ketchttjlcih, bchwa Allcih dan raswl-Nyc[ akan
memercngin«. Dan jiha ham« bertcRAbc[t (dch Penganbilan

riba), make bagin« pokok hartan«; ham« tidak
menganiciya dan tidak (Pttla) dianiclya"

(Qs. AI Baqarah [2]: 279)

Penakwilan    firman    AIlah:    .aljfff,fi{6i,5!;>ijftiJ=L=?~Of
(Maka  jika  kamu  tidak  mengerjakan   [meninggalkan  sisa  riba],
maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu.
Dan jika  kamu  bertaubat  [dari pengambilan  riba],  maka bagimu
pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak [pula] dianiaya)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  rcz'¢/a  dengan  firman-
INya;.  .\J::i -S bS  "Maka jika  kamu  tidak  mengerjakan  (meninggalkan
sz.s¢  rz.bczJ '' Jika kalian tidak meninggalkan sisa riba.  Para ahli gz.ra `czf

berbeda   pendapat   dalam   membaca:    c,al,j££j,dt63 =ji>ij';8     "A4l¢fa¢
ketahuilah,   bahwa   Allah   dan   rasul-Nya   akan   inemerangimu"\5°2
Mayoritas  ahli  qz.rcz `cz/  Madinch  membaca   {j';6    ''Mafao  faefczfewz./aft "

dengan memendekkan a/I/ dan mem/czffeczfakan huruf dzo/,  maknanya

;.::e,:::::iuKduTchm:nedma:::::i,n;,,quL:i:'er::a:I:iermmy:,izia;:arm:y,;n;t::
[5°2  Hamzah dan Abu Bakar dari Ashim membaca tji'>-0 malmanya: Beritahukan dan

kabarkan pada mereka bahwa kalian akan memerangi  mereka.  Ulama  lainnya
membaca lj/jb maknanya: Kalian telah tahu. Lihat f7wj7.czfe A/ gz.ra `af hal.  148.

--------------                              (
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mengfrasrczfekan   huruf  c7z¢/,   mcknanya   menjadi:   Maka   izinkanlah
orang-orang  selain  kalian,  beritahu  dan kabari  mereka bahwa kalian
harus memerangi mereka".

Abu Ja'far berkata:  "Bacaan yang paling benar adalah  {j';t
dengan memendekkan a/i/ dan mem/&fA&Akan cJza/,  yang maknanya:
Ketahuilali  itu  dan  yakinlah  dan  kalian  diizinkan  oleh  Allah  ra'a/a
untuk    itu.    Kani    memilih    bacaan    ini    karena    Allali    ra'a/cz
memerintalikan   Nabi    SAW   untuk   mengusir   orang   yang   tetap
menyekutukan  Allah  yang  tidak  menyatckan  kemusyrikannya  dan
membunuh orang yang murtad kecuali mereka kembali masuk Islam,
baik orang-orang musyrik itu mengizinkan Nabi SAW bexperang atau
tidak  mengizinkan,  karena  orang  yang  diperintch  dengan  itu  tidak
terlepas dari dua perkara, bisa jadi dia orang musyrik yang melakukan
kemusyrikan  yang  tidak  menyatakan  kemusyrikannya,   atau  orang
Islam    yang    murtad    dan    diizinkan    untuk    diperangi.    Apapun
keadaannya,   Nabi   SAW   diperintch   untuk   memeranginya,   bukan

perintah untuk meminta izin dari mereka jika dia ingin melakukarmya
karena  perintah   ini  jika  ditujukan  padanya   dan   dia  menetapkan

pemakan   riba  menempati   posisinya  dan   orang-orang   Islam   tidak
diizinkan  untuk  beaperang  dan  memeranginya  dan  tidck  diwajibkan
bagi  orang  Islam,  itu  bukanlah  hukum  Allah  pada  satu  dari  dua
keadaan   ini.   Telah  diketahui   bchwa  orang  yang  diizinkan  untuk
diperangi   bukanlah   orang   yang   mengizinkannya.   Penakwilan   ini
disampaikan oleh ahli tafsir, berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini :

6263. AI Mutsanna menceritakan kapadaku, ia berkata:  Abdullch bin
Shalih   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Mu'awiyah
menceritckan kepadcku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman
Allah:  ij:Ji63 35iJ i|3Sj`af ij3i i#C 6.jii G`t3:  ''JJa!!. ora#g-ora#g
yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  tinggalkan  sisa
rz.bcz  /);czJ®g  be/win  dzpw#gwfJ" (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  278)  sampai
L±};6 fi^'J,: i;i,.\};iK "Maha ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-
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Ivycz  a!ha#  me"ercz7!gr.mw" Siapa yang melakukan riba dan tidak
meninggalkannya,  maka  Imam  kaum  muslimin  berhak  untuk
mengampuninya,  jika  dia  meninggalkannya.  Kalau  dia  tidck
meninggalkannya mcka dia akan dipengga|. 1 503

6264.  AI  Mutsanna menceritakan kepadcku,  ia berkata:  Muslim bin
Ibrchim  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Rabi'ah  bin
Kultsum   menceritakan   kepada   kani,    ia   berkata:    Ayahku
menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia
berkata:   Pada   hari   kiamat,   dikatakan   pada   pemakan   riba:
Ambillahsenjatamuuntukberperang.1504

6265.   AI  Mutsarma  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:   AI  Hajjaj
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Rabi'ah  bin  Kultsum
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku  menceritckan
kepadaku, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan isi yang
serupa.15o5

6266.     Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah:  i3j{6i, Ci;[ iL33Sj
-al,+Jj,ai6Z,*j4>ij';gij=;:p€offa,3J#.i"Da#fl.7!ggrJkcl#s!.sa
riba   (yang   belum   dipungut)   jika   kamu   orang-orang   yang
beriman" (Qs. A;i Baq;arah;h TI+ 2:]8-2]9D "Maha jika hamu tidak
mengerjahan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa
Allah    dan    rasul-Nya    ahan    memerangimu"    A;I+ah    Ta'ala
mengancam akan membunuh mereka seperti yang kalian dengar,
maka Allah menjadikan mereka musuh yang halal darahnya di
manapunmerekaberada.1506

'5°3  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/550).
]5°4  Ibnu Abi Hatim dalam  ra/sir (2/550), As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ A4a!#tswr

(2/ 108) dan Ibnu Athiyah dalam A/ A/wftam.r A / Wra/.I.z ( 1 /374).
1505   Ibid.

t5°6  |bnu Abi Hatim dalam ra/si.r (2/550), As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ Ma"tswr

(2/109) dan Ibnu Athiyah dalam A/ "wfta„!.r A/ Wajl.z ( 1/374).
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6267.    Ya'qub  bin Ibrchim menceritckan kepadaku,  ia berkata:  Ibnu
Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Anlbali,
dari Qatadah dengan isi yang serupa. 1507

6268.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kanii  dari  ayahnya,  dari  Ar-Rabi'  tentang
firman Allah:    c,alj;;; ,a(6i, *;;i ij';g ij:;=p€6S  "Mafa /.I.ho famw
tidak mengerjahan  (meninggalkan  sisa riba),  maka  ketahailah,
bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu".. Pe"ak;kein rtoa.
diancan akan diperangi.1508

6269.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku   dari   Ibnu   Juraij,   ia  berkata:   Ibnu   Abbas   berkata
tentang  fiman  Allah:   i,ulj,£jj ,af*, 5:j£>i;';i   "A4afra  kefafow!.Jafo,
bahwa Allah dan rasul-Nya ahan memerangimu" rrrereha yak;kin
akanperangdariAllahr¢'oJadanrasu|-Nya.]5°9

Abu Ja'far berkata:  Semua khabar ini memberitakan bchwa
Flrrr+arL  A;Ilalh..  €al,j±;6 fil'*,i;=>.\fiK   "Maha  ketahuilah,  bahwa  Allah
dcz# r¢s"/-Ivya czfaa7! memercz7!gz.mw " adalah izin dari Allah rcz '¢/cz pada

mereka  untuk  bexperang,  bukan  perintah  bagi  mereka  memberikan
izin kepada selain mereka.

Penakwilan firman Allah:  f=]Jiliu'.3F±£±= es  /D¢»
jika kamu bertaubat [dari pengambilan riba], maka bagimu pokok
hartamu)

1507   Ibid.

'5°8  |bnu Katsir dari Ibnu Jarir. Lihat ra/sz.r JbHw Katsz.r (2/397).
[5°9  |bnu  Abi  Hatim  dalam   ra/s!.r  (2/550)   dan  As-Suyuthi   dalam  ,4d-Dwrr  A/

h4a"ts"r (2/109).



Ta/sjrAIh-Thdrri

Abu   Ja'far   berkata:. "Maksud   Allah   rcz'a/cz:   Jika  kalian
bertaubat  dan  meninggalkan  riba  dan  kembali  pada  Allah  rcz'a/a,
maka  kalian  berhck  atas  pokok  harta  kalian  dalam  piutang  kalian,
selain  tambahan  yang  menjadi  riba".   Berdasarkan  riwayat-riwayat
sebagai berikut:

6270.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritckan   kepada   kani,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan
kepada kani  dari  Qatadah tentang  firman Allah:   [±rii;±S ®!j

i±Jjjls)'.'j  "Dan  jika  kamu  bertaubat  (dart  pengambilan
riba),  maha  bagimu pohok  hartamu  "  dan harta, mereka, yaus
menjadi    modal    mereka    saat    ayat    ini    turun.    Sedangkan
keuntungan  dan  kelebihan,  bukan  menjadi  hak  mereka  dan
Seharusnya tidak diambii.1510

6271. AI Mutsarma menceritakan kepadcku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Husyaim  menceritakan
kepada kani dari Juwaibir dari Adh-Dhahhck, ia berkata: "Allah
rcz'a/amembatalkanribadanmodalmenjadihakmereka".]5]t

6272.   Ya'qub   menceritakan   kepadcku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,   dari   Sa'id  bin  Abi  Arubch  dari

Qatadah tentang fiman Allah:  ;±aJ.Si L£J'.; i±ris ;i:3 ®±j  "Da#
jiha  hamu  bertaubat  (dart  pengambilan  riba),  maha  bagimu
poho*   7!¢r/¢mw"   ia   berkata:   "Dari   piutang   mereka,   mereka
berhck   mengambil   modalnya   dan   tidak  menambahkan   apa-

apa".'512

6273.   Musa  bin  Harm  menceritckan  kepadcku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah:  ;±ri;;1S ®S

'5]°  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/551).
[5` I  |bnu Abi Hatim dalam ra/si.r (2/550).
`5'2  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/551).
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;}=]±¢IJ3'.'j  "Dan  jiha  kamu  bertaubat   (dart  pengambil?n
rz.bq/,    mczha   ba!gr.mw   poho4   foa7.ffl7"w"   yang   telch   lalu   dan

gugunyariba.1513

6274.     Bisyr    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan
kepada kami, dari Qatadch: disebutkan kepada kani bahwa Nabi

gip:er#aga,th#f;;h*#r;j##+b:Z££'"Ketahailah,  stesun6guhnya  serhu;  riba  pdda  masa  jahiliyah

dibatalkan,   dan   dimulai   dengan   riba   AI   Abbas   bin   Abdul
Mutha|ibN.\5\4

6275.   AI  Mutsama  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ishaq
menceritakan   kepada   kani,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kani,  dari  ayahnya, dari Ar-Rabi':  bgapvya

:;6Sg#;#;;;;%:;:i;;a¥j:e6¥:y?a£„frE";?a%fo:#':a;
Abbas.\S\s

Penakwilan firman Allah:  a;1£fj 6;±EV'  tK¢mz/ fz.daA
menganiaya dan tidak [pula] dianiaya)

Abu  Ja'far berkata:  "Maksud Allah  dengan  firman-Nya:  ¥'
5:;±J:;  ''Kcr"w  fz.dcI*  mengr".ny¢"  dengan  kalian  mengambil  pokok
harta kalian yang kalian miliki  sebelum  diribakan pada orang-orang

yang  berhutang  pada  kalian  tanpa  mengambil  keuntungannya  yang
kalian tambahkan sebagai riba dari mereka sehinga kalian menganbil

`5]3   Syaukani dalam Faffa ,4/ gadi.r (1/299).
'5'4  Lihat  Khutbch  AI  Wada'  dalam Sti¢#z.A  Mus/I.in  kitab  Haji  (147),  Sw7!a#  Abu

Daud dalam kitab Manasik (1905), "ws#ad AAmad (5/73) dan Sw#a# Baj#¢qr

1515   £:i:4.275).

fi
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dari mereka apa yang bukan hck kalian, atau yang sebelumnya bukan
menjadi  hck  kalian.   <;iBfj  ''D¢#  fz.d¢fr  /pw/fl/  dz.a7cz.a)/a"  Allah
rcz 'cz/cz berfirman:  Juga orang yang berhutang yang kalian beri bukan
riba tapi karena penambahan tempo  sehingga mengurangi hak kalian
atasnya,   1alu  kalian  menahannya,  karena  tanbchan  modal  kalian,
bukan menjadi hak kalian, mcka kalau dia tidck membayamya pada
kalian, berarti dia telah berbuat zhalim pada kalian.

Ibnu  Abbas  dan  ahli  tafsir  lainnya  senada  dengan  pendapat
kami, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6276.  AI  Mutsanna menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Abu  Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepadcku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:  ;i:3 ®!j

i±JjjlS)'.']-;±±     "Dan    jika     kamu     bertaubat     (dart
pengambilan  riba),  maka  bagimu  pokok  hartamu"  +aha kehian
ribckan   <;iEfj   ''Da#   fz.dczfr  /pw/cz/   dz.cI7".cz)/a"  1alu  kalian
kurangi.15i6

6277.   Yunus   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang   firman   Allah:    6j:18fj6:;}£Y' ;±J.jziJ|'.3;±±:
"Maha  bagimu  pokok  hartamu;  kamu  tidak  menganiaya  dan

/z.c7czfa /pw/CZJ dz.¢#z.cz)/a! " ia berkata:  "Janganlah kalian mengurangi

harta kalian dan jangan mengambil secara bathil yang tidck halal
bagika|ianw.1517

©©©

'5'6  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/551).
'5`7  |bnu Katsir dalam ra/sz.r (2/497).
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®i==j#,ji=®ij,;±=;;6`,:i;±:S~,6#J'3€gdS

©6##
"Dan ]iha (orcmg yang berhotang ito) drlam keswharan,

maka berilah tcmgg«h sampcLi did berkezc[Pangan. Dan
menyedehahkan (sebagian atcitt semwa tttang) itw, lebih bcrik

bcigim«, 7ikct ham« mengetch«t"

(Qs. AI Baqarah [2]: 280)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  ra'¢/a  dengan  firman-
Nya:  Jika  di  antara  orang  yang  kalian pinjami  modal,  yakni  orang-
orang  yang  berhutang  pada  kalian  memiliki  kesulitan,  yakni  sulit
membayar  pokok  harta  kalian  yang  menjadi  hak  kalian  sebelum
diribckan, maka berilah tangguh pada mereka sampai mereka lapang.
Dan firman-Nya: ,-.;:±J';   ''Da/am fags"hara# dircz/¢kan dengan ®¢
dan  kfaczbczmya  ditinggalkan,   telah  kani  jelaskan.   Dibe narkarmya
meninggalkan 4feczbczmya karena #cz4z.rczfe  /I.#def#z.fe/ bagi orang Arab
mengandung frfeab¢r. Kalau C)u' pada tempat ini ditujukan pada makna

/'z./ fom,  maka itu benar dan pada saat itu tidak perlu khabar.  Maka
takwil  perkataannya:  Jika  di  antara orang-orang  yang berhutang  ada

yang  mengalami  kesulitan  dengan  modal  kalian,  maka  tangguhkan
sampai dia lapang.

Telah disebutkan dalam gl.ra `af Ubay bin Karb: ,-.;:±3'3 Cgtij
minanya:   Jika   orang   yang  berhutang   memiliki   kesulitan   maka
tangguhkanlah sampai  dia lapang.  Meskipun itu boleh dalam bchasa
Arab,  tetapi  tidak  boleh  menurut  kami  karena  berbeda  tulisannya
dengan mushaf-mushaf yang lain.

Adapun     firman     Allah:     ,:;;:i; 6\>€;j±=S       ''n4¢fa     6erl.Jafo
fa#ggrfe    sflmpa!z.    d].a    berfae/apangtz7!"   maksudnya:    Kalian    harus

fi
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menangguhkannya   sampai   dia  memiliki   kelapangan,   sebagaimana
fimanlNya:    £\Sc£"ij'j;;a,~ijc£:g'iiz,ch>jl±,~ffe 6g|;    ''Ji.fan   ada    d!.
antaramu  yang  sahit   atou   ado  gangguan   di  kepalanya   (lalu  ia
bercuhar), Maka wajiblah atasnya berf idyah, yaitu: berpuasa" (Qs. AI
Baqarah  [2]:  196).  Kami telah menyebutkan alasan ra/a' sebelumnya
dan tidak perlu kami ulangi. 6+I adalah m&sAdczr mz.mz. dari rl+`
seperti juga kata aJa+l dan i.Lal`.

Makna   pembicaraannya:   Jika   di   antara   orang-orang   yang
berhutang  pada  kalian  ada  yang  mengalami  kesulitan,  maka  kalin
harus    menangguhkannya    sampai    dia    lapang    untuk    membayar
hutangnya pada kalian.

Ahli  tafsir  lain  berpendapat  sama  dengan  kami,  berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

6278.   Washil  bin  Abdul  A'la  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Muhammad bin Fudhail menceritckan kepada kami, dari Yazid
bin  Abi  Ziyad,  dari  Mujahid,  dari  Ibnu  Abbas  tentang  firman
Allah:     ,3;:;; 6\g€±=S,-.;:±J'3Crjs    ''Da# /.I.fa  /oro#g  );a#g
berhutang itu)  dalam kesuharan, maha berilah tangguh sampai
dz.cz   berke/czp¢#gr#"   ia   berkata:   "Diturunkan   dalam   masalah
riban.15i8

6279.     Ya'qub     menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hisyam  menceritakan
kepada  kami  dari  Ibnu  Sirin:  bahwa  seseorang  yang  sedang
bersengketa dengan  orang  lain mengadu pada  Syuraih berkata:
Dia berhutang padanya dan memintanya untuk menahannya.  ia
berkata: maka orang itu berkata pada Syuraih: Sesungguhnya dia
sedang kesulitan.  Allah  r¢'¢/a berfirman dalam kitab-Nya:   cjjj
-,.;;;; S\.,'-.';);;i ;:;± 3'.><;S  ''Dan jika (orang yang berhutang itu)

dalam    kesukaran,     maha    berilah    tanggwh    sampai    dia

'5'8  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/552).

D
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ber4e/apcz7!gr# "  ia  berkata:   Syuraih  berkata:   "Ini   diturunkan
dalam  masalah  riba  dan  Allah  ra'cz/cl  berfirman  dalam  kitab-
Nya:I,#`ti;33ZJfur,6{a;ji33\Si;G±i~d'Lg£±'tyli9{j3.i.f3Zt;'ai6£
"Sesungguhnya  Allah  menyuru,h  kamu  menyampaikan  amanat

kepada   yang   berhck   menerimanya,   dan   (menyuruh   kamu)

apabila  menetaphan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu
me#ef¢pfacz7.  de#gr#  adz./''.  (Qs.  An-Nisaa`   [4]:  58)  dan  Allah
rcz 'a/a! tidck memerintahkan kita dengan sesuatu lalu mengazab
kitakarenakitame|akukannya.1519

6280.     Ya'qub     menceritckan    kepadcku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritakan      kepada      kami,       ia      berkata:       Mughirah
memberitahukan  kepada  kani,   dari   Ibrahim   tentang   firman
Allah:   ,-.i;=£; 6\g€|;};=S,-.:;:±3'3Cfds    ''Da#  /.I.fa   /ora„g  );ang
berhutang itu)  dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai
cJz.¢ ber4e/ap¢HgrH '' ia berkata: "Itu dalam masalah riba".1520

6281.     Ya'qub    menceritakan    kepadcku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritckan      kapada      kami,       ia      berkata:       Mughirah
memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi: bahwa Ar-Rabi'
bin Khaitsam memiliki hak pada seseorang, dia mendatanginya
dan berdiri  di  depan pintunya  lalu berkata:  "Wahai  fulan, jika
engkau lapang, maka bayarlah hutangmu. Jika engkau kesulitan,
bayarlah sampai engkau diberi ke|apanganw. 1521

6282.  Ya'qub  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ayyub,  dari  Muhammad,  ia
berkata:   Seorang  mendatangi  Syuraih,  lalu  berbicara  padanya
dan berkata balwa dia sedang kesulitan, dia sedang kesulitan, ia
berkata: Aku menyangka dia berbicara dalam keadaan dikurung.

t5t9  Abdunazzaq  dalam  ""sAa##¢/ (8/305)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/

Ma#tswr (2/112).
'52°  |bnu Abi Hatim dalam ra/sir (2/552).
`52'  Qurthubi dalam ra/sl.r (3/372).
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Maka Syuraih berkata: Riba pada kampung itu berasal dari kaum
Anshar, maka Allah ra 'a/a menurunkan:  6\>€rfeis,:;:i.'3<g®jj
-,.;;:i  "Dan jika  (orang yang berhutang itu)  dalan  kesuharan,

maka  berilah  tangguh  sampai  dia  berkelapangan"  den I:rrrrrar+
Allah     ra'a/a:      \{±ii~d'; ¢££'tjl ij£.3±;i oi.f32t; 'ai6|  "Ses%#gg%fony¢
Allah   menyuruh   ka:mu  merryampaikan   amanat   kepada  yang
berfecz4  me#e7~z.mcz#)/cz"   (Qs.   An-Nisaa`   [4]:   58).   Allah   ra'&/cz

tidak  memerintahkan  kita  dengan  satu  perintah  lalu  menviksa
kita karena itu, maka tunaikanlah amanat pada yang berhck. ]522

6283.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,   dari   Sa'id,   dari  Qatadah  tentang
flrman     Allah:       ,6|;13{ 6\>€j±£S,-.;:£3'3Cfijj      ia     berkata:
"Menangguhkan    sampai    dia    memiliki    kelapangan    untuk

membayarpokokhutangnyaw.1523

6284.   Muhammad   bin   Sa'id   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Ayahku     menceritckan     kepadaku,     ia     berkata:     Pamanku
menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ayahku   menceritakan
kepadaku, dari  ayahnya,  dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:
-,.:::i S`.,'-.';li;i ;::i 3'.3<;# bls  "Dan jika  (orang yang berhutang

itu)   dalam   kesukaran,   maka   berilah   tangguh   sampai   dia
be7'ke/czpc#gr# '',  Sesungguhnya  diperintch  dalam  masalah  riba
untuk  memberi  tangguh pada orang yang  sedang kesulitan dan
bukan  penangguhan  dalam  amanat,  tetapi  menunaikan  amanat

(hak) pada orang yang berhak menerimanya. ]524

6285.  Musa  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  bin  Hammad
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Asbath  menceritakan

t522  Abdu|razzaq  dalam  MwsAa##a/ (8/305)  dan  As-Suyuthi  dalam  i4d-Dw„  4/

"a#fswr (2/112).
'523  |bnu Abi Hatim dalam ra/sJ.r (2/553).
]524  |bnu  Abi  Hatim  dalam   ra/sz.r  (2/552)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dwrr  j4/

Ma#ts"r (2/ I 12).
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kepada kani,  dari  As-Suddi:  tentang  fiman Allah:  J'3€Pdjj
'-o;i;i};;L   "Dan   jiha   (orang   yang   berhatang   itu)   dalam

freswfrczrcz7®,  m¢facz  berz./aft  f¢#g:gr4fr " dengan pokok harta (modal)

6|;:i; 6\g   ''S&mpaz'   dz.a   be7fe/apcz»gzz»"   ia   berkata:    "Sanpai
manpuM.1525

6286.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  AI  Husain
menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritckan
kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata:   cjS
-,.;::± S).i;i;;:. ;;;a 3'..<;#  "Dan jika (orang yang berhatang itu)

dalam     kesukaran,     maka    berilah    tangguh    sampai    dia
berke/apczngcz# " ini dalan masa|ah riba. I 526

6287. AI Husain menceritakan kapadaku, ia berkata: Aku mendengar
Abu   Mu'adz   berkata:   Ubaid  bin   Sulaiman  memberitahukan
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang  firman  Allah:    ,:i;1¥ 6\>€|;i;is,:i;:£J'3€gdjj   ''D¢« /.z.ha
(orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maha  berilah
/cz#ggrfA  s&mpaz.  dz.a  berfe/apa#gzz»'',  ini  dalani  masalah  riba.
Dulu orang-orang pada masa Jahiliyah memperiual belikan riba.
Ketika Islam, mereka diperintch untuk menganbil pokok harta
mereka.1527

6288.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepadcku,  ia  berkata:   Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepadaku,  dari Ali,  dari  Ibnu Abbas tentang firman Allah:   ej;
-,.;;:; S).I;li;i };;± 3'.><;#  "Dan jika (orang yang berhutang itu)

'525  As.Suyuthi da|am Ad-Dwrr j4/ Ma#tswr (2/113).
`526  |bnu Abi Hatim dalam ra/s|.r (2/552), As-Suyuthi dalam ,4d-Dwrr i4/ Ma#tswr

(2/112) dan Ibnu Athiyah dalam .4/ Mwtiarrz.r AJ Wajl.z (1/377).'527  As-Suyuthi   dalam  .4d-Dwrr  A/  Ma#ts"r   (2/113),   Ibnu   Athiyah   dalam  4/

Muharrir AI Wkyiz (\1377) danMowardi da:ham An-Nukat wa AI Uyun (\1352).

I.----.-
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dalam    kesukaran,     maha    berilah    tanggu,h     sampai    dia
ber4e/¢p¢Jcgr#''yaituapayangdiminta.'528

6289.   Ibnu   Waki'   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ayahku
menceritakan kami, dari Israll, dari Jabir, dari Abu Ja'jar tentang
firman   Allah:,-.i;:i; 6\g€j±£3,..;:£J'3Cfjs    ''Da#  /.I.fa   /orong
yang  berhutang  itu)  dalam  kesuharan,  mcka  berilah  tanggwh
So"pczz. d£¢ berfre/apcz#g¢# '' ia berkata:  "Kematianw. 1529

6290.  Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad     menceritakan     kepada    karl,     ia    berkata:     Israil
menceritakan kepada kami,  dari Jabir,  dari Muhammad bin Ali
den8anriwayatyangserupa.1530

6291.  AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  Qabishah bin
Uqbah    menceritakan    kepada    kani,    ia    berkata:     Sufyan
menceritakan  kepada  kami,   dari   AI  Mughirali,   dari   Ibraliim
tentang  firman  Allah:  ,6;:i; 6\>€;+;:a,-.;:±3'3Cfij   ''Da#  /.I.fro
(orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah
Z¢7tggrA   sczmpaz.   dz.cz   ber4e/czpcz#ga#"   ia   berkata:   "Ini   dalam

masalahribaw.153i

6292.  Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abu
Ahmad    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Syuraik
menceritakan kepada kami,  dari Manshur,  dari  Ibrahim tentang
seseorang yang akan menikah  sanpai  dia diberi kelapangan,  ia
berkata: "Sampai mati atau sampai bexpisah".]532

6293.  Ahmad  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Ahmad
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Husyaim  menceritakan

'528  |bnu  Abi  Hatim  dalam   ra/sz.r  (2/552)   dan  As-Suyuthi   dalam  i4d-Dwrr  j4/

M¢#tswr (2/ 1 12).
1529  |bnu Abi Hatim dalam ra/sJ.r (2/553).
'53°  |bnu Abi Hatim dalam r¢/sz.r (2/553).
'53'  |bnu Abi Hatim dalam ra/sJ.r (2/552).
1532  |bnu Hazm dalam 4/ Jfoham (5/39).
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kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah:
-,o;:;SS`*±jlj;i      "Maha      berilah      tangguh      savyp.ai      dia

bcJ'ke/apo#ga#''iaberkata:"Itudalammasa|ahribaw.1533

6294.  Ahmad  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu  Ahmad
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Mandal  menceritckan
kepada  kami,  dari  Laits,  dari  Mujchid  tentang  firman  Allah:
-,o;::SS`.,'-.ji;i      "Maka      berilah      tangguh      sampai      dia

berfre/apcz#gr""  ia  berkata:   "Dia  mengakhirkannya  dan  tidak
menambahinya. Jika hutang salah seorang di antara mereka jatuh
tempo  dan  tidak  ada  yang  dapat  dia  berikan,  yang  memberi
hutangmenanbahkandanmengakhirkanwaktunya.]534

6295.  Ahmad  bin  Hazim,  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abu
Nu'aim    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Mandal
menceritakan  kepada  kami,  dari  Laits,  dari  Mujahid  tentang
firman  Allah:   ,-.i;:;; 6\>€±=S,-.:;:±3'3Cfdj   ''Da#  /.I.k¢   /oJ~¢ng

yang  berhutang  itu)  dalam  kesuharan,  maha  berilah  tangguh
sczmpcH.   dz.cz   ber4e/apcz#gr#"   ia   berkata:   "Dia   mengalchirkan
Waktunyadantidckmenambahkannya".'535

Ahli  tafsir  lainnya berkata:  Ayat  ini  secara umum  turun untuk
setiap   orang   yang   memiliki   hck   pada   orang   yang   dilanda
kesulitan  atau  bagaimanapun  caranya  baik  itu  bempa  hutang

yang   halal   atau   riba,   berdasarkan   riwayat-riwayat   sebagai
berikut:

6296.  AI  Qasim  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan

1533  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/552).
'534  Qurthubi dalam r¢/sl.r (3/373, 374).
1535   Ibid.
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kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata:  Atha`  berkata kepadaku:
"Itudalanmasalahribadanhutangw.1536

6297. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
memberitahukan      kepada      kami,      ia      berkata:      Juwaibir
memberitahukan  kepada  kami,  deri  Adh-Dhahhak  ia  berkata:
Orang  yang mempunyai  kesulitan,  maka  ditangguhkan  sanipai
dia  lapang.  ;±£j§£iji=5®i;  ''Do#  menyedeha¢4&#  /sebagz.a#
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu" ±aL berkata.. "Demikiz+n

juga semua hutang atas orang Islam. Orang Islam yang memiliki
piutang pada saudaranya dan dia tahu saudaranya sedang dalani
kesulitan,  tidck halal  baginya untuk menekannya dan dia tidak
menagihnya   sampai   Allah   ra'cz/a   memberinya   kemudahan.
Penangguhan dibuat untuk yang halal dan oleh sebab itu, hutang
bisaditangguhkanw.1537

6298.  Ali bin Harb menceritakan kepadaku, ia berkata:  Ibnu Fudhail
menceritakan  kepada  kami,  dari  Yazid  bin  Abi  Ziyad,   dari
Mujahid, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: ,-.:;:£J'3<gdS
•,a;;:; S).±;i;;i  "Dan  jika  (orang  yang  berhat;ng  itu)   dalrim

kesukaran, maka berilah tanggwh sampai dia berkelapangan" .La
berkata: "Ayat ini diturunkan dalam masa|ch hutang". I 538

Abu  Ja'far  berkata:  "Pendapat  yang  benar  tentang  firman
A:I+Hdr.-,,. :;:; S\.;.;Ji;i ;:;i )'.i<;# u+i "Dan jiha (orang yang berhutang
itu)     dalam     kesukaran,     maha    berilah     tangguh     sampai     dia
berke/czpcz"gr7€"   adalah   orang-orang   yang   berhutang   yang   masuk
Islam  pada  masa  Rasulullal  SAW  dan  mereka  mempunyai  hutang

Apa  yang  ada  di  antara  dua  kunmg  hilang  dari  teks  dan  kami  mendapatinya
pada  teks  lairmya.  Hadits  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Abi  Hatin dalam  ra/sz'r
(2/552),  Mawardi  dalam j4#-jvwfaf` wa ,4/  U);!i#  (1/353)  dan An-Nuhas  dalam
ALm-Nasikh wal Mansulch (112;65).
As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr ,4/ "oHtswr (2/113) dan dia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir dan Abd bin Humaid.

'538  Qurthubi dalam ra/sz.r (3/373, 374).
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yang diribakan pada mereka pada nasa jahiliyah. Lalu mereka masuk
Islam   sebelum   mereka  membayar  hutangnya,   maka   Allah   rcz'cz/cz
memerintahkan untuk membatalkan riba yang tersisa setelah mereka
masuk Islam dan mengembalikan modal pinjaman mereka jika orang-
orang  yang berhutang itu  sanggup,  atau menangguhkan jika mereka
mengalami  kesulitan  membayar modal  pinjanannya  sanpai  mereka
San88uP.

hi adalah hukum orang yang masuk Islam dan dia mempunyai
riba yang telch diribakan pada orang yang berhutang padanya.  Islani
membatalkan riba dari orang yang berhutang itu dan mewajibkannya
membayar modal pinjaman yang dia ambil  atau mewajibkannya jika
dia   manpu   untuk   membayar   modal   pinjamarmya,   dan  jika   dia
mengalami  kesulitan  membayar  itu,  maka  ditangguhkan  sampai  dia
mampu membayamya dan kelebihan pada modal dibatalkan.

Walaupun  ayat  ini  dituninkan  pada  orang-orang  yang  telah
disebutkan  di  atas,  tetapi  hukum  yang  telah  Allah  r¢'a/cz  tetapkan
untuk   menangguhkan   pembayaran   bagi   orang   yang   mengalani
kesulitan untuk membayar pokok pinjamannya setelah riba dibatalkan
adalah  hukum  wajib  bagi  setiap  orang  yang  memiliki  piutang  pada
orang  yang  berhutang  padanya  dan  orang  yang  berhutang  itu  harus
membayamya dari hartanya yang bukan dalam tanggungannya.  Maka

jika hartanya habis, maka tidak ada jalan baginya atas tanggungannya
dengan   menahan atau menjual. Itu karena harta pemilik hutang tidak
lepas dari salah satu dari tiga bentuk:  Bisa berada dalani tanggungan
orang  yang  berhutang  padanya,  (atau)  dalam  tanggungannya  yang
dibayar dari hartanya, atau dalam hartanya itu sendiri. Jika itu berada
dalam hartanya itu sendiri, maka kapan harta itu batal dan tidak ada
mcka hutang pemilik harta juga batal, dan tidak ada yang bexpendapat
seperti ini.

Atau berada  dalani  tanggungannya.  Jika  demikian,  manakala
dirinya tidak ada, mcka hutang pemilik hutang batal walaupun orang
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yang   berhutang   menyalahi   janji    dengan   haknya   dan   melipat-
gandakannya, namun tidak ada yang belpendapat seperti ini.

Dengan  demikian jelaslah,  jika  hutang  pemilik  harta  dalam
tanggung .an  orang  yang  berhutang  padanya  dibayar  dari  hartanya,

jika   hartanya   tidck    ada,    mcka   tidak    ada    alasan    lagi    untuk
mengawasinya,  karena  apa  yang  dahulu  ada,  kini  telah  tiada  untuk
membayar  kewajiban  yang  harus  ditunaikan.  Dengan  demikian  ia
dikenakan    sangsi   karena   telah   menahan   apa   yang   seharusnya
ditunaikan terlebih dahulu.

Penakwilan firman  Allah:  Gjl=;i3-®L£±±#iji{3®ij
(Dan menyedekahkan  [sebagian atau semua utang]  itu, lebih balk
bagimu, jika kamu mengetahui)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  rcz'cz/cz  dengan  firman-
Nya:  Wchai  kaum,  jika  kalian  menyedekahkan  modal  kalian  pada
orang   yang   kesulitan    itu,    baik   bagi    kalian   dari   pada   kalian
menangguhkahnya  sampai  dia  sanggup  untuk  kalian  ambil  modal
kalian  darinya  saat  itu  <;1=;ii®£ ''/I.faa  hamw  me7€gezaAwz.'', jika
kalian   mengetaliui   keutamaan   dalam   sedekch   dan   pahala   yang
diberikan  oleh  Allah  r¢'cz/cz  pada  orang  yang  membatalkan  hutang

pada orang yang berhutang padanya.

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan itu. Sebagian
mereka berkata:  "Maknanya ij£=£ ®ij  ''Dcz# meH);ecJe#afoha#  /sebczgz.¢#
czfczw semctcz  wfcz#gJ " dengan pokok harta kalian pada orang yang kaya
dan  miskin  di  antara  mereka  j±±J;i    ''£ebz.fe  bcH.fr  bagz.7#w'',  lebih
baik bagi kalian, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

6299.     Bisyr    menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kani,  dari Qatadch tentang firman Allah:  ;±ri;;1S ®S

;±]Sjl$3'.'>  "Dan  jika  kanu  bertoubat  (dart  pengambilan
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rz.haj,  mckn drgz.mw pchck Aarrtz"#" (Qs.  AI Baqarah [2]:  279)
dan harta yang mereka miliki  yang  ada  di  tangan  orang  yang
menjadi  pokck  harta  mereka  saat  ayat  ini  turun,  sedangkan

i:ifhanyadanmueunk¥8m:n¥=brineiadfi=£e:;:±:f=,t,Ld¢*
menyedekchkan  (sebagian  atou  semua  utang)  itu,  lebih  baik
hagz-m3f " ia berkata: "Jika kalian bersedekah dengan pokok harta
kalian,rfulchihbaikbagikalianw.1539

6300.   Ya`qub   menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,  dari   Sa'id  dari   Qatadah  tentang
fi:1mrm  Allah:.  .\3f=£J13  "Dan  menyedekahkan  (sebagian  atau
semzzd zzfizz7!g) " yaitu pokok harta kalian dan itu lebih baik untuk
kalian.1540

6301.    Ibnu   Basyayar   menceritakan    kapada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kapada  kami,  ia  berkata:   Sufyan

::=eriA¥:k±##i=i;¥au¥=k¥t'a:=L:r¥i¥oienht::
kalian«.154i

6302.  Ibnu  Basysyar  menceritakan kepada  kami,  ia  berkata:  Yahya
menceritakan  kapada  kami,  dari  Sufyan,  dari  Mughirah,  dari
Ibrahimdenganriwayatyangserupa.t542

6303. AI Mutsarma menceritakan kapadaku, ia berkata:  Qabishah bin
Uqbah    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Sufyan

::CanerifaEahk:ad±a±a¥i:S¥i¥®¥p?£rr£&:ari::::LfetAe&nAt::

'539  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/551) saxpai kata \:± dan semua ¢tsar terdapat

irop|bantfi:5iELdalanra/sl.r(2/553)
'54]  |bnu Abi Harim dalam ra/sir (2/553) dan AbdulTazzaq dalam ra/sz.r ( 1/377).
1542  Ibid-
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(sebagian atou semua utang) itu, lebih baik bagimu" La bck:ate:.
"Den8an pokok harta merekaw.1543

6304.   Ibnu  Humaid  menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir

:in=ritckA#chk:Padgia¥i:S¥i¥.i,Pfr*Ba:ari:::;'£etfnfrt::
(sebagian   atau   semua   utaned   itu,   lebih   baik   bagimu",   .\a.
berkata:1544"Menyedekalikanpokokhartaka|ian".1545

Ahli tafsir lainnya berkata: Maknanya: Kalau kalian sedekahkan

pokok  harta  kalian  pada  orang  yang  kesulitan,  itu  lebih  baik
untuk kalian: seperti pendapat kami di atas, berdasarkan riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6305.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi    tentang    firman   Allah:    :±±;;=iji2<®ij    ''D¢#
menyedehahkan  (sebagian  atou  semua  utang)  itu,  lebih  baik
b¢gz.mw " ia berkata: "Kalian sedekahkan pokok harta kalian pada
orang yang fckir, maka itu lebih baik untuk kalian, lalu AI Abbas
bersedekah dengan pokok hartanya. I 546

6306.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kani,  dari  ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang
firman    Allah:    ;±=±#ijj=S.ij,:i;:S; 6\£€;±=S,:;:±3'3CgJj
"Dan jiha  (orang yang berhatang itu)  dalam kesukaran, maka

berilah      tangguh       sampai      dia      berkelapangan.       Dan
menyedekahkan  (sebagian  atou  semua  utang)  itu,  lebih  baik
bagimu,   jika   kamu   mengetahui"   iz\   berkata..   "]ika   engkan

1543   Ibid.

Apa  yang  ada  di  antara  dua  kunmg  hilang  dari  teks  dan kami  mendapatinya

i545Eaf:ieb¥ia:Tmy%.a|amra/Si.r(2/553).
1546   Ibid.
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bersedekali  kepadanya  dengan  pokok  hartamu,  itu  lebih  baik

pagimuM.1547

6307. AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar
Abu  Mu'adz  berkata:  Ubaid  memberitahukan  kepada  kami,  ia
berkata:  Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata  tentang  firman
A;I+dr. ;3±i"3f;\}1=£ JI') "Dan jika (orang yang berhutang itu)
dalam     kesukaran,     mcka    berilah     tangguh     sarmpal     dia
berkelapangan.   Dan   menyedekahkan   (sebagian   atou   semua
utang)  itu,  lebih  baik  bagimu,  jika  kanu  mengetahai"  ya:in
kepada orang yang kesulitan, bukan orang yang  lapang.  Tetapi
diambil dari pokok harta kalian dan orang yang kesulitan halal
mengambilnyadanbersedekahpadanya|ebihbaik.1548

6308. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:  Amr bin Aun
menceritakan       kepada       kami,       ia       berkata:       Husyaim
memberitchukan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak:
"Kalian bersedekah dengan pokok harta kalian dan itu lebih baik

bagi  kalian  daripada  menangguhkan   sanpai  mereka  lapang.
Allchra'aJamemilihsedekchdaripadamenangguhkan.]549

6309.    Yunus   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitchukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang  firman  Allah:  ;Sfij£=S.ij,:;;i;; 6\g€;+3=S,-.;:±3'3CgJj
}±i "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesuharan,
maha    berilah    tangguh    sarnpai    dia    berkelapangan.    Dan
menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  utang)  itu,  lebih  baik
bagr.in"'' ia berkata:  "Daripada menangguhkan"    <;1=;ii.i
''/z.ha hamw me»geJaA"I.", "jika kalian mengetchuiw.1 550

1547   Ibid.

]548  |bnu Athiyah da|am ,4J "##arrz.r 4J Wa/.jz ( I/377)
1549Ibid.

'550  Ibid.
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6310.  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kapadaku,  ia  berkata:
Yazid   memberitahukan   kapada   kani,   ia   berkata:   Juwaibir
memberitahukan   kepada   kami,   dari   Adh-Dhahhak   tentang
flrman  Allah:  ;±±Zfijf£Coi;;;== 6`e€|;I;=S   ''Maka  6erJ./aft
tangguh   sampal   dia   berkelapangan.   Dan   menyedekahkan
(sebagian    atau    sem:ua   utang)    itu,    lebih    balk    bagimu",
"Menangguhkan  itu  wajib  dan  Allah  ra'a/a  memilih  sedekah

daripada  menangguhkan.  Sedekah dianjurkan  bagi  orang  yang
kesulitandantidakdianjulkanbagiorangyanglapang".t55t

Abu  Ja'far berka-ta:  "Takwil yang paling benar dari  kedua
takwil    ini    adalah   takwil   yang   mengatakan   maknanya:    Kalian
bersedekah pada orang kesulitan dengan pokok harta kalian itu lebih
baik  untuk  kalian,  karena  hukumnya  telah  disebutkan  dalam  dua
makna  dan  menyandarkarmya pada yang telah disebutkan  lebih  aku
sukai dari pada menyandarkannya pada yang setelahnya".

Abu  Ja'far  berkata:   "Dikatakan:   Sesungguhnya  ayat-ayat
dal.an hukum riba ini adalah ayat AI Qur`an yang terakhir diturunkan,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6311.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kapada kami, dari Sa'id dan
Ya'qub   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kapada kami,  dari  Sa'id,  dari  Qatadah,  dari  Sa'id
bin  AI  Musayyab  bchwa Umar bin Khaththab  berkata:  "Yang
terakhir diturunkan dari AI Qur`an adalch ayat tentang riba dan
Nabi   SAW   wafat   sebelum   sempat   menafsirkannya,   maka
j auhilah riba dan keragu_raguanw. t 552

1551    Ibid.

'552  HR. Ahmad dalam "usnad (186, 50) dan Im Ibnu Majah dalam Sw#¢# dalam

kitab Tijarat (2276).
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6312.  Hunaid  bin Mas'adah menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Bisyr bin AI  Mufadhal  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Daud menceritakan kepada kami,  dari Amir:  bahwa Umar RA
berdiri,  lalu  memuji  Allah  rcz'a/cl,  1alu  berkata:  ",4m7%cl  bcz'd%,

Demi  Allah,  rfu  tidak  tchu,  seakan-akan  kami  diperintahkan
sesuatu yang tidck baik untuk kani dan aku tidak tahu seakan-
akan kami dilarang akan sesuatu yang baik untuk kami. Akhir AI

Qur`an  yang  diturunkan  adalah  ayat-ayat  riba,  lalu  Rasulullah
SAW wafat sebeluni menjelaskarmya pada kami, maka jauhilah
apa yang membuat kalian ragu kepada apa yang tidak membuat
kalian ragu" 1553

6313.   Abu  Zaid,   Umar  bin   Syabbah  menceritakan   kepadaku,   ia
berkata: Qabishah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan
Aats-Tsauri  menceritckan kepada kani,  dari  Ashim  AI  Ahwal,
dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ayat terakhir yang
diturunkan pada Rasulullali  SAW  adalah  ayat tentang riba dan
sesungguhnya kami tidak diperintch dengan  sesuatu yang kami
tidak tchu seolch-olah itu buruk dan kami dilarang akan sesuatu
Seolah-olaliitubaikM.1554

©©©

jg±gri<#c3i3:riijL*,6#j6;.i|€{j
©6ifeSF;

"Dan Palthardrh dirirm darn (azde yang teriadi tinda) t±ari

yang pads wckt« itw lcan« sem«a dikembcLljkan kepnda
Allch. Keirmrdjan musing-musing diri diberi balasan yang

'553   |bnu Hajar dalam 4J Fafti (8/205), lalu beliau menunjukkan sanadnya terputus

karen Asy-Syabi tidak beljunpa Umar.
'5S4 ||R  Bukhari dalam Stiaft}.fo dalam Tafsir AI Qur`an (4544).
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sempttma terhadqp cipa yang Telah dike7].ahamyci, sedang
mereha sedihiapwn tidrk dianirtya (di"gihan) "

(Qs. AI Baqarah [2]: 281)

Penakwi]an  firman  Allah: #:j£ +{Lff jL3?,6#j 6j i±€{j
'b$1S;4 $6flf=rfS (Dan  peliharalah  dirimu  dart  [azab  yang

terjadi pada]  hart yang pada waklu itu kamu semua dikembalikan
kepada  Allah.  Kemudiar.  masing-masing  diri  diberi  balasan yang
sempurna terhadap apa yang Telah dikerjakannya, sedang mereka
sedikitpun tidak dianiaya [dirugikan])

Abu Ja'far berkata: "Dikatakan ayat ini juga merupakan ayat
AI  Qur`an  yang  terakhir  tumn,  berdasarkan  riwayat-riwayat  sebagai
berikut:

6314.   Ibnu  Humaid  menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu
Tamilah menceritakan kepada kami,  ia berkata:  AI Husain bin
Waqid menceritakan kepada kani,  dari  Yazid An-Nchwi,  dari
Ikrimch   dari   Ibnu   Abbas,   ia   berkata:   Ayat   terakhir   yang
diturunkan  pada  Nabi  SAW  adalah:   ,di j;±,<#j63!£€{j
"Dan  peliharalah  dirimu  dart  (azab  yang  terjadi  pada)  hart

yang   pada   waktu   itu   hamu   semua   dikembalikan   kepada
AllahN.\ooo

6315.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Ayahku    menceritckan    kepadaku,     Pamanku    menceritakan
kepadaku,   ia  berkata:   Ayahku  menceritakan  kepadaku,   dari
ayahnya   dari   Ibnu   Abbas:    ,4i{j;¢,6#j6;:i±€{j     "Da#
peliharalah dirimu dart (azab yang terjadi pada) hari yang pada

t555  A|  Haitsa|ni  dalam  Wajma'  Az-Zawa`z.d  (6/334),  Thabrani  dalam  i4/  Kabz.r

(11/371) nomor (12040),  lihat Fa£* A/ Barl. (8/205) dan Ad-Dwrr 4/ "a#ts#r
(2/116).
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waktu itu ka:mu semua dikembalihan kepada Allah"  aiddrch ayah
AIQur`anyangterakhirditurunkan.]556

6316.  Muhammad  bin  Imarch  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Sahal bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin
Ma8hul  menceritakan  kepada  kami,  dari  Athiyali,  ia  berkata:"6Ak:eF=-=wi#:flh#=fihS|b#t#:\:i
(azab yang terjadi pada) hart yang pada waklu itu hamu semua
dikembalikan   kepada   Allah.   Kemudian   masing-masing   dirt
diberi   balasan   yang   sempurna   terhadap   apa   yang   Telah
dikerjaharmya,    sedang    mereha    sedikitpun    tidak    dianiaya

(diragikan)".
\OOY

6317.  Ibnu  Waki'  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku
menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari As-
Sudi, ia berkata: "Ayat terakhir yang diturunkan adalah  t£± i|€{j±S) S}>3±,6SS;3 "Dan peliharalah dirimu dart (azab yang terjadi

pada)  hari  yang  pada  waktu  itu  hamu  semua  dikembalihan
kepada Allah"

\00^

6318.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan     kepada     kami,     ia    berkata:     Abu     Tamilah
menceritckan kepada kami, dari Ubaid bin Sulaiman, dari Adh-
Dhahhak,   dari   Ibnu   Abbas   dan   Haj].aj,   dari   Ibnu  Juraij,   ia

::#t=apnua£:Ibis:berEa±£€t3%:a%`;;6y=83:e=:£:;
'o;15S:4 ;}6f|f=   "Dan  peliharalah  dirimu  dart  (azab  yang

terjadi    pada)    hari   yang   pada   waktu    itu    kamu    semua
dikembalikan   kepada   Allah.   Kemudian   masing-masing   diri
diberi   balasan   yang   sempurna   terhadap   apa   yang   Telah

'556As.Suyuthidalam.4d-Dwrr.4/Ma#tswr(2/116).
'557|bnu]auzidalamZbdj4/"asl.r(1/334).
'558  |bnu Athiych dalam .4J A/wAarrz.r A/ Wra/.I.z ( 1/378).
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dikerjakannya,    sedang    mereka    sedikitpun    tidak    dianiaya

/Zz.rwgr.ha#J"       Ibnu       Juraij       berkata:       Mereka`    berkata:
"Sesungguhnya  Nabi   SAW  hidup  selana  9  hari  setelahnya,

dimulai hari Sabtu dan beliau wafat hari SeninN.1559

6319.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan      kepada      kami,       ia      berkata:       Yunus
memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab,  ia berkata:  "Sa'id
bin    AI    Musayyab   'menceritckan    kepadaku,    telah    sampai
kepadanya  bahwa  ayat  AI  Qur`an  yang  paling  ban  di   'czrs};
adalahayattentanghutangw.1560

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud Allah  ra'a/a  dengan  firman-
Nya:  Wahai  manusia,  berhati-hatilah  pada  satu  hari  di  mana  kalian

pada hari itu clan dikembalikan kepada Kami, lalu pada hari itu kalian
menampakkan kejahatan-kejchatan yang  akan membinasakan kalian,
atau perbuatan yang memalukan kalian, sehingga terbuka tabir kalian,
atau perbuatan keji yang akan menghancurkan kalian, sehingga kalian
mendapat  siksaan  Allah  r¢'a/a  yang  kalian  tidak  clan  sangggup
merasakannya, karena hari itu adalah hari pembalasan anal perbuatan,
bukan hari berletih-letih, bukan juga hari permintaan maaf dan taubat,
tetapi hari pembalasan,  ganjaran dan penghitungan.  Setiap jiwa akan
mendapat  balasan  dari  amal baik  atau jahat  yang telah  dia  lakukan.
Pada hari itu kebaikan atau kejahatan yang besar atau yang kecil tidak
ditinggalkan  dan  balasannya  akan  diberikan  dengan  adil  oleh  Allah
rcz'cz/cz  dan mereka tidak dizhalimi.  Bagaimana  dizhalimi, jika orang

yang  berbuat jahat  dibalas  dengan  yang  setimpal  dan  yang  berbuat
baik dengan sepuluh kali lipatnya? Sekali-kali tidck wchai orang yang
berbuat  jahat,  tetapi  dengan  adil.   Allah  ra'fl/cz  akan  memuliakan,

`559  |bnu Athiyah da|am A/ MWAar7.i.r ,4/ Wajz.z (1/378) dan Ibnu Jauzi dalam Zkd .4/

Masl.r(1/334).
]56°  |bnu  Athiyah  dalam A/ MWAa"!.r A/  Wo/.ie  (1/378),  Ibnu  Jauzi  dalam Zbd i4J

A4asl.r (I/334), Ibnu Abi Hatim dalani ra/s!.r (2/554) dan As-Suyuthi dalam Ad-
Durr AI Mantsur (21\\6`.
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mengutamckan  dan menyempumckan pahalanya bagi  engkau wchai
orang   yang   berbuat   baik.   Hendaknya   seseorang   bertakwa   pada
Tuhannya,  menerima  peringatannya  dan  bersiaga  ketika  hari  akhir
akan  menyerangnya  dan  di  punggungnya  banyak  sekali   dosanya,
sedikit     sekali     anal     baiknya.     Tetapi     Allah      rcz'a/a     telch
memperingatkan, mcka berhati-hatilah dan Dia telah memberi nasihat,
maka terimalah".
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ijij€;6S1+Y'jg?,g3~¢.Y`3'=±=:C;<lsfiJi+;fj

j±>'dfj3kf;=±j=;'j:fiTi|±±fjEi=>f6#,'4<g6
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"Hdi orang~orang yang beri77ram, apabila ham«

beir`n'"'cmalah tidck secara tuncri ttntwk owckfu yang
ditenttthan, hendaklah kcmtt me"lisltannyci. Dan

hendciklc[h seorang Pe"lis di antcm kcm" menwlislcannya
dengan ber.ar. Dan ].anganlch Pe"lis enggan

me"Iiskannya sebc[ga€mana AIIah mengajarkcmnya, mclha
hendciklch ici me"tlis, dan hendaklcih orang ycmg berhatang

ittt menginlakkan (apa yang cilcan ditwlts itw), dan
hendcik]ch ja bertakwa kepnda Allah Twharmya, dan

janganlcth icl mengrrangt sedikiqun drripadr h«tcmgnya.
Jikci yang berhatang ffu orcmg yang lemah cihalnya atou

lemah (kendourmya) c[tou dici sendiri tidrk mamp«
menginlcikkan, maka hendciklcih wc[]€nya menginlckkan

dengan j.wj."r. Dan Persaksikanlc[h dengan drcl orang sciksf
dart orcmg-orang lelciki (dt antarcmw). Jtha tak add dt4a
orang lelckj, Mc[ka (boleh) seorang lelckj den dwci orcmg

pei.empuan dart sakei+sakei yang ha:mu ridhai, supaya ji:ha
seorang lwpa mcikci yang seorang mengjngatharmytl.

Janganlc[h sciksi-sciksi itw enggan (memberi keterangan)
apc[bilci merekci djpc[nggj); dan jcmganlc[h hamw 7.em«

menwlts hatang tttt, baik kecil mouptm besar scmpcri batas
wcikttt membciyai'irya. Yang demtkidn jttt, lebih adi] di stsi

Allah dan lebih mengrtatkan Perscksian dan lebih dehat
kepadr tidrk (menjmb«Zhan) keragr4anm«. (Tt4lislcLh

m«'amcL)chmtt ifu), kec«ali 7iha m«'amalah jfu Perdrgungan
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tt4ndi yang lcanw j.c[lanlcan dj cmtcira kcmw, maka tidak nda
dosa bc[gj ham",  (j.ikc[) kcimt4 tidrk mem4ljsnyc[. Dan

persakei:Icandch apabha kanu beriual bali; dan ianganlch
Pe"lis dan sc[ksi sciling sttlit menywlitkan. Jikci kc.mt4
laloukan (yang demikian), mtlka Sestmggrthnya hall jfu
adalch suafu kefastkan pnda dirimu. Dan beriakwalch

kepaha AItch; AIlah mengaia:rmu; dan AIItch Maha
mengctahai segala sesuatu"

(Qs. AI Baqarah [2]: 282)

Penakwilan firman Allah:  }<:fd'}¢i, ij.Ii3 `{Lti'l: <!:3{ ¢.t€6
$4 (Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalal.
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  firman  Allah  ra'cz/cz:  Wahai
orang-orang    yang   membenarkan   Allah    dan    Rasul-Nya,if.`£\S!
"Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai" irka kalian rrLenjual

dengan  hutang  atau  membeli   dengan  hutang,   atau  barter  dengan
hutang,  atau  kalian  menganbil  hutang  j£?}<:i7j;  "U#fwfr  w¢fr/w
);a#g  dz.fe73fwha77"  ia  berkata:   "Sampai   waktu  yang  diketahui   yang
disepakati  antara kalian".  Termasuk di  dalamnya jual beli s¢/czm  dan

qz.rczdfo.   Semua  yang   diperbolehkan   dalam  jual   beli   salam   waktu
menjualnya   dinamakan   hutang   atas   penjual    selama   dia   belum
menyerahkan barangnya pada orang yang membeli.  Jual  beli  kontan

yang  boleh  menjual  barang  dan  harga  yang  ditempokan,  semua  itu
termasuk hutang yang ditempokan sampai waktu yang ditentukan jika
waktunya diketahui batasannya. Ibnu Abbas pemah berkata: "Ayat ini
diturunkan khusus dalan jual beli SCI/am", berdasarkan riwayat berikut
ini:

6320.  Abu  Kuraib  menceritckan  kepada  kami,  Yahya  bin  Isa  Ar-
Ramli  menceritckan  kepada  kami,  dari  Sufyan,  dari  Ibnu  Abi
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Najih, ia berkata: Ibnu Abbas berkata tentang flrman Allah:  t3.'t€:

.fL££}=j{ij|#Ti>if.`£ ls|{3"6fi     ''Haz.   ora#g-ora#g   ya#g
beriman, apabila kanu bermu'analah tidak secara tunai untuk
wakfw  );a#g  dz.feHfwha#"  ia  berkata:   "Jual   beli   scz/am   dalam

gandum  dalam  timbangan  yang  diketahui  sampai  waktu  yang
diketaliuiw.i56i

6321.    Muhammad    bin    Abdullah    Al    makhrami    menceritckan
kepadaku,   ia  berkata:   Yahya  bin   Ash-Shamit   menceritakan
kepada kami, ia berkata: Ibnu AI Mubarak menceritakan kepada
kami,  dari  Sufyan, dari Abu Hayyan, dari Ibnu Abi Najih,  dari
Ibnu  Abbas  tentang  flrman  Allah:   sr..1> if.`i3 \S!i~+'l: <±fi t€.'t€:
"Hat  orang-orang yang beriman,  apabila kamu bermu'amalah

fz.da*  secaro   fw#czz."  ia  berkata:   "Ayat   ini   diturunkan   dalam
masalch  jual  beli  s¢/am,  dalam  timbangan  dan  tempo  yang
diketahuiM.1562

6322.  Ali bin  Sahal menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Zaid bin
Abi Az-Zarqa` menceritckan kepada kani, dari Sufyan, dari Abi
Hayyan,  dari  seorang  laki-1cki,  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:
" Aryat   iz2 g4jlTS`,ii'F±)j£\<.I.  "Apabila  kamu  bermu'an:a!ah

tidak  secara  tunai  untuk waktu yang  ditentukan"  turn:r\ daLelm
masalah jual beli gandum dengan cara so/elm, dalam timbangan
dan tempo yang diketchuiw.1563

6323.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Muhammad   bin   Muhabbab   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Sufyan  menceritakan  kepada  kami,  dari  Abu  Hayyan
At-Taimi,  dari  seseorang,  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:  "Ayat

]56'    Dua jalur  yang  berbeda  pada  satu  atsar  dari  Sufyan  sanadnya  sampai  Ibnu

Abbas. Atsa!r ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/554) dan ada yang
terputus karena Ibnu Abi Najih tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Dalam ra/s!.r
Ibnu Abi Hatim disebutkan nana Mujahid di antara keduanya.

1562 Ibid.

1563 Ibid.
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±Z±¢il*S\9ifeF±'£\{>\.{`3:{'.G.SC€f±"Fa.iorang-orangyang.
beriwian, apabi[a hamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
wakfzt )/any dz.fe#fwha7c " turun dalam masalch jual beli  gandum
dengan sa/am dalam timbangan dan tempo yang diketahuiN. 1564

6324.  Ibnu  Basysyar menceritakan kepada kani,  ia berkata:  Mu'adz
bin  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ayahku
menceritakan  kepadaku,  dari  Qatadah,  dari  Abu  Hassan,  dari
Ibnu  Abbas,  ia  berkata:  "Aku  bersaksi  bahwa  pinjaman  yang
dijamin   sampai  waktu  yang  ditentukan  bchwa  Allah   r¢'cz/a
sungguh   telah   men8halalkannya   dan   mengizinkannya.   Lalu
beliaumembacaayatini:c£££}=:ifj!p..1,fi.`i3`S!i±'l:<±P€it€.'t£:
"Hat  orang-orang yang  beriman,  apabila  kamu _|grmu'amalah

tidaksecaratunaiuntukwaktwyangditentuhan".`565

Abu Ja'far berkata:  "Jika ada yang mengatakan: Apa tujuan
firman    Allah:     p..i>    "rI.dak   secclr¢    f%#a!."    sedangkan    itu    telah
ditunjukkan      dengan      firman-Nya       if.\j:\S|      "4p¢bz./a      kemw
ber7"tt'czJ"a/aft ''?  Apakch  ada hutang piutang  tanpa hutang,  sehingga

perlu dikatakan dengan hutang? "

Jawabannya:  "Sesungguhnya  ketika  orang  Arab  mengatakan
h~lJj maksudnya kita saling membayar atau kita saling mengambil dan
memberi  hutang.  Allah  rcz'c[/cz  menjelaskan  dalam  firman-Nya:   p.Lb>
''rz.dczfr s'eccrra fw7!cH." untuk menerangkan pada orang yang mendengar

firman-Nya:    if.`=   ''Komw   bermw'a"¢/aft"   adalch  hukumnya   dan
Allah   rcz'cz/cz   memberitahu  mereka  hukum   hutang,   bukan  hukum
membayar.

seperi±Sfb=8ianrL::ia=¥y#P#.at±?d:#aia'kLbdexg:yn„8du/:t!

'564 Ibid.

'565  |bnu Abi Hatim dalam  ra/sl.r (2/554), As-Suyuthi dalam i4d-Dwrr A/ "a#tswr

(2/117), Baihaqi dalam Sw#aH (6/18) dan Al hakim dalam "wsfadraA (2/286).
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pczra  m¢/cH.hat  zt#  semwczm);cz  bersamcz-scr"a"  (Qs.  AI  Hijr  [15]:  30),
apa yang dikatakan itu tidak ada maknanya di tempat ini".

Penakwilan   rirman   AIlah:   :j££ig    /Hc#drk/¢fo   4¢"w
menuliskannya)

Abu  Ja'far berkata:  "Malksud  Allah  ra'cz/cz  dengan  fiman-
Nya::i;j£=`6   "JJe#dafr/¢fe  frtzmw  me#w/isha#7!);a "  Maka  tulislah  oleh
kalian hutang yang kalian hutan8kan sanpai waktu tertentu dari jual
beli atau pinjanan".

Ulama    berbeda    pendapat     dalam     menentukan    hukum
menuliskannya,    apckch   wajib    atau    sunnah?    Sebagian   berkata:
"Hukumnya  adalah  wajib  dan  fardhu",  berdasarkan  riwayat-riwayat

sebagai berikut:

6325.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami,  dari  Juwaibir,  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
Allah:       :;=±=`6;ZZ#f7J`!p..i>if.`£`S!i~+'l:6f{t3.'t3J   "ZJ".
orang-orang yang beriman,  apabila harm bermu'amalah tidak
secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  hamu
me#zt/I.sha#m)/a '',  ia berkata:  "Barangsiapa yang menjual  sampai
waktu   yang   ditentukan,   diperintahkan   untuk   menulis   besar
kecilnya sampai waktu yang ditentukan.]566

6326.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang fiman Allah:   i*'`: <±ji{ t3.'t€:
:|£££=`b'ji£2}£:i7jfp..i>ii;.`33`S£      ''J7a!.      ora#g-ora#g     };cl#g
beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
waktu  yang  ditentuhan,   hendaklah   kamu  menuliskannya"   ia

'566  |bnu Abi Hatim dalam 7%ir (2/555) dan lbnu Katsir dalam rcr/si.r (2/506).
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berkata:   "Barangsiapa   yang   memberi   utang,   hendcknya   dia
menuliskannya.   Barangsiapa   yang   menjual,   hendaknya   dia
t)ersaksiw.1567

6327.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritalran    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kanii,  dari ayahnya,  dari Ar-Rabi' tentang
fiman   Allah:    €;±±=`6c££?#{7j|p..1> ii.`£ \S|i3;'l: 6ji t3.'t£:
"Hat  orang-orang yang beriman,  apabila harm bermu'amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
me#w/z.sha##);a'',"Dulu,perintaliniwajibw.1568

6328.  Diceritakan kepadcku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritckan kepada kami,  dari  ayahnya,  dari  Ar-Rabi'  dengan
riwayat yang serupa dan menanbahkan di dalamnya: ia berkata:
"Kemudian berlaku rw4fosfe¢% dan keluasan. Firman Allali:  ij 65
'if e'alAS:};,'2;;S}'6±fi^ 6fi.,>'Wfi\±=.i;i    "Akan      tetapi     jika

sebagian    hamu    mempercayai    sebagian   yang    lain,    maha
hendaklah    yang    dipercayai    itu    menunaihan    amanatnya
floutangnya)    dan    hendaklah    ia    bertakwa    kepada    Allah
rwfeaHJ®}Ja'' (Qs. AI Baqarch [2]: 283).]569

6329.     Bisyr    menceritckan    kepada    kami,    ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritalran
kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Disebutkan kepada kani
bchwa  Abu  Sulaiman  AI  Mar'asyi  pemch  bersahabat  dengan
suku  Karb.   Suatu  hari   dia  berkata  kepada  para  sahabatnya:
"Apckah   kalian   tahu,   orang  yang   dizhalimi   berdoa  kepada

Tuhannya,   tapi   tidck   dikabulkan?"   Mereka   balik   bertanya:
"Mengapa  bisa   seperti   itu?"   Dia  menjawab:   "Seorang  yang

menjual  sesuatu  lalu  dia menulis  dan tidak  disaksikan.  Ketika

1567  |bnu Katsir dalam ra/s!.r (2/506).
1568 |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/555).
1569 |bid., dan |bnu Katsir dalam ra/s}.r (2/506).
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hartanya  habis,  pemiliknya  mengin8karinya,   lalu  dia  berdoa

pada   Tuhannya   dan   Tuhannya   tidak   mengabulkan   do'anya
karena dia telah mendurhakai-Nya" 1570

Ahli  tafsir  lainnya  berkata:  Menuliskan  hutang  itu  wajib  dan
di7tasa!Afo  oleh fiman Allah:  .'+=±:{6fji L£#:J5¥ usJf±; a,.i 6£
"Akan  tetapi jiha  sebagian kanu mempercayai  sebagian yang

lain,    maha    hendauah    yang    dipercayai    itu    menunaihan
czmcz#czJnyc! ¢wJ¢#gr);aJ " (Qs. AI Baqarah [2] : 283). Berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

6330.  AI  Hasan   bin  Yahya menceritakan  kepada kani,  ia berkata:
Abdurrazzaq  memberitahukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ats-
Tsauri [dan Ma'mar]t57t memberitchukan kepada kami, dari Ibnu
Syabramah,     dari     Asy-Syabi,     ia     berkata:      "Jika     anda
mempercayainya,  tidak  apa-apa  anda tidak menuliskannya  dan
tidak  dipersaksikan.  Berdasarkan  firman  Allah  ra'a/cz:   6i,i6f
\1if.S}*  "Akan   teta|)i  jika   sebagian  kanu   mempercayai
sebagi.aH  );¢#g  /az.#"  (Qs.  AI  Baqarch  [2]:  283)  Ibnu  Uyainah
berkata:  Ibnu  Syabramch  berkata  dari  Asy-Syabi:  "Sampai  di
Sini se|esaiw.1572

6331.  AI  Mutsanna  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abdul
Wahhab    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Daud
menceritakan  kepada  kami,  dari  'Amir  tentang  firman  AIlah:
:;±±=-6c£±Z#i7j;p..1> if.`i3 `SLi±'l: 6fi t3.'t€:     ''Hclz.     oro#g-
orang yang beriman, apabila hamu bermu'amalah tidak secara
tunai     untuk    wakeu    yang     ditentukan,     hendaklah     kamu
me»«/I.sfaa»nyasanpai±=a:i6jjfcj€)`f:35:bfl2i;J#;i,ii65"4ha»
tetapi  jiha  sebagian  karmu  mempercayai  sebagian  yang  lain,

157°  |bnu Katsir dalam ra/s!.r (2/506)
`57' Apa yang ada di antara dua kunmg hilang dari teks dan kami mendapatinya pada

teks tertulis lairmya.
'572  Abdurrazzaq dalam ra/sz.r (1/377) dan Ats-Tsauri dalam ra/sl.r, hal. 73.
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maka  hendcklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya

flw/a#gnycIJ " (Qs. AI Baqarah [2]: 283) ia berkata: "Diringankan
dari  hal  itu.   Siapa  yang  ingin  mempercayai  temannya,  maka
hendaklchdiamempercayainyaw.]573

6332.  Ibnu  Hunaid  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hanm
menceritakan kepada kami, dari Amr dari Ashim dari Asy-Syabi
ia   berkata:   "Jika   anda   mempercayainya,   maka   tidak   perlu
disaksikan dan tidck per|u ditu|isw.]574

6333.  Diceritakan kepadcku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan  kepada  kami,  dari  ayahnya,  dari  Isma'il  bin  Abi
Khalid, dari asy-Syarbi ia berkata:  "Mereka menganggap bahwa

ayah  .Tri..   \±=Z.fe6£,lSS  "Akan  tetapi  jika  sebagi_a_:  pe_::.
mexperca};aJ.  sebczgz.¢#  );czng  /cH.#"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  283)"

me#asczfafo (menghapus) apa yang ada sebelumnya yaitu menulis,
saksi-saksi sebagai keringanan dan rahmat dari Allah ro l¢/¢w.t575

6334.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:   Selain  Atha`  berkata:
Tulisan  dan  persaksian  telah  dihapus  oleh:   l±=Jf:-:;i,t,i;5
"Ahan  tetapi jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian yang

/az.# '' (QS.  AI Baqarah [2]:  283)w.1576

6335.    Yunus   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Itu

(tulisan dan persaksian) telah dihapus oleh firman Allah rcz'cz/cz:
•'2:;Sf}':y±}j 6Si>'S$6\=;i. S:a 'if,I-bS  "Akan  tetapi  jika  sebagian
hamu  mempercayai  sebagian yang  lain,  maka  hendaklah yang

1573 |bnu Abi Hatim dalam ra/sir (2/570).
1574 |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/570).
`575 |bnu Abi Hatim dalam  ra/sl.r (2/570) dan Ibnu Athiyah dalam A/ Mw#arrJ.r ,4/

Wa/.I.z(1/379).
'576 Thabrani da|am AJ Mw}.am ,4/ Awsalfa (2/155) nomor 1558.
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dipercayai  itu  menunaikan  amanatrya  rfuutangnya)"  (Qs.  AI
Baqarah  [2]:  283)  ia berkata:  "Kalau tidck  ada ayat  ini,  maka
seseorang  tidak  boleh  menchutang  kecuali  dengan  tulisan  dan
saksi-scksi   atau  bukti.   Ketika  ayat  ini  tunm,  ia  menghapus
Semua (tulisan, scksi-saksi dan bukti) menjadi amanah".t577

6336.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Hajjaj
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Yazid   bin   Zurai'
menceritckan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, ia berkata:
Aku  bertanya  pada  AI  Hasan   :   "Apakah  setiap  orang  yang
menjual  harus  discksikan?"  Dia  menjawab:  "Tidakkch  engkau
melihat bahwa Allah Ta 'a/a berfirman: ±=±Zi6jji cat.5Sr  ''M&ha
hendaklah    yang    dipercayai    itu    menunaikan    armanatnya

fry/¢#orJ;aJ'' (Qs. AI Baqarch [2]: 283)w.1578

6337.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kapada  kami,  ia
berkata:  Abdul  Walab  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:
Daud  menceritakan  kepada  kami,  dari  'Amir  tentang  firman
Allah:     :±±±=-6j£?£{7j;?..1> i€.`£ `S!i±'l: ±9€{ €.'t€J     "f7a!z.
orang-orang yang beriman,  apabila kanu berrm'amalah tidak
secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendcklah  ha:mu
7"e#w/isAcz#ny¢''     sampai      ,'+:±{6jjfcft.5:brlJ2;J#;6ij6}r
"Ahan  tetapi jiha  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang

lain,    maka    hendaklah    yang    dipercayai    itu    menunaikan
czmo7!cz/nycz  /7zw/cz#gr)/CZJ ''  (Qs.  AI  Baqarch  [2]:  283),  ia berkata:
"Diringankan     dalan     hal     itu,     barangsiapa     yang     ingin

memp erc ayai          tern annya,          maka         hendalmya         di a
mempercayainya" 1579

t577 |bnu Athiyah dalam A/ "wAarrl.r 4/ Jyajl.z (I/379) dan Ibnu Katsir dalam r¢/sz.r

i#8£i5u°£);tsirda|amra/si.r(2/506).
'579  |bnu  Abi  Hatim  dalam  7%ir  (2/570)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-D#rr  i4/

Mantsur(21126).
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6338.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan  kepada  kami,  dari  Daud,  dari  asy-Sya'bi  tentang
filrr][[al\ AIlaha;.  \i£. S}* 6!15S "Akan tetapi jika sebagian kamu
memperca!);CZJ. sebczgr.a# );a!#g /cH.# " (Qs.  AI Baqarah  [2]:  283),  ia

berkata:  "Jika anda menyaksikan, itu akan meyakinkan dan jika
anda    tidak    bersaksi,    maka    anda    dalam    kehalalan    dan
keluasanw.158o

6339.     Ya'qub     menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyaim
•menceritakan   kepada   kani,   dari   Isma'il   bin   Abi   Khalid   ia

berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syarbi: Apakah anda melihat
seorang    yang    berhutang    sesuatu    pada    orang    lain    harus
disaksikan? Dia menjawab:  Dia membacakan fiman Allah:  6g
\1SS. S:* '£,I  "Ahan  tetapi jiha  sebagian  karm  mempercayai

seb¢gz.cz# );cz#g /oz.#" (Qs. AI Baqarah [2]:  283) telah menghapus

ayat sebe|urmyaM.1581

6340. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad
bin  Marwan  AI  Aqili  menceritakan  kepada  kalni,  ia  berkata:
Abdul Malik bin Abi Nadhrah menceritakan kepada kami, dari
ayahnya, dari Abu Sa'id AI Khudri bahwa beliau membaca  \{S.'t£:

j2£}=:i7jfs/.-i> ij.`i3 `S!i31'l: 6al`i     ''f7a!.    o7.o#g-o7~o#g    );a#g
beriman,  apabila ka:mu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
waktu  yang  ditentuhan"  sa:rmpali  \i;£. i:* £,I 5S  "Akan  tetapi
jika  sebagian kamu mempercayai  sebagian yang  lain"  (Qs.  AI
Baqarah    [2]:    283),    ia   berkata:    "Ayat    ini   me#¢sczfr7!    ayat
SebelumnyaM.1582

1580 Ibid.

t58'  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/570) dan fonu Athiyah dalam A/ Mc/foa„J.r A/

i582HWRa/.Zi(nLu/3#:}indaiams„„a„(2/792)nomor2365danBainaqidalams«»a«A/

*wbra (10/145).
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Penakwi]anfirmanAllah:i,g'€¥t'j!Jffj#,lip
fe¢it':4± C= i;Z± ul (Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya   dengan   benar.   I)an  janganlah   penulis   enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkattnya)

.   Abu  Ja'far  berkata:  "Mcksud Allah  ra'cz/a  dengan  firman-
Nya:   rfe.j   ''Da#  fee#dfl*Jaft  meH"/I.sha##);a"  dan  hendaknya  dia

;eer:::1::.gh:t=:e:TepnaihuTan¥J?=oU:i,::;;`qus=or=:ar,aen:[=:e:=
adil yckni dengan benar dan sadir dalari menulis tulisan yang dia tulis
antara mereka berdua, dengan tidak menghilangkan hak pemilik hak,
tidak    merugikannya,    tidak    menyebabkan    gugatan    orang    yang
dihutangi    dengan    bathil    dan    tidak    mewajibkan    yang    bukan
kewaj ibarmya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6341.     Bisyr    menceritckan    kapada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritckan   kepada   kani,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada kami,  dari  Qatadch tentang  firman  Allah:   ik3€?`jfe.j
C|,3Zii`>[t±,rf= "Dan hendaklch seorang penulis  di antq:a Tamu

me"w/z.sfa#"}Ja    de#gr#    be#ar"   ia   berkata:    "Penulis   harus
bertckwa pada Allah ra '¢/a dalam tulisannya sehingga dia tidak
meninggalkan   suatu   kebenaran   dan   tidak   menambah   suatu
kebatilan dalam tulisannya"

1583

Adapun   fiman  Allah:   'arf ';:i:\==¢£goit,g~€t;t'j     "D"
janganlah  penulis  enggan  mermlishannya  sebagaimana  Allah
meHg¢jorha7]#)/a"   maksudnya   adalch,   seorang   penulis   yang
menulis hutang tidak merasa enggan menuliskan hutang antara
mereka,   sebagaimana  dia  diajarkan  oleh  Allah   r¢'a/cz   ilmu
tentang  hal  itu  yang  tidck  diberikan  Allah  ra'a/cz  pada  orang
banyak.

]583  |bnu Abi Hatim dalam ra/s!.r (2/570) dan Ibnu Athiyah dalam ,4/ MWJarrl.r A/

Wra/.I.z(I/379).
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Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menulis bagi

penulis  jika  dia  diminta  menulis  seperti  perbedaan  pendapat
mereka dalam hal wajibnya menulis bagi  orang yang memiliki
hak. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6342.  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepada kami,  ia  berkata:
Abu    Ashim   menceritckan   kepada   kami,    ia   berkata:    Isa
menceritakan kepada kami,  dari  Ibnu Abi Najih,  dari  Mujahid
tentang   firman   Allah:    €,g'6t;t'j    ''Da%   /.a#gr#/aft   pe#%Jis
enggcz#''iaberkata:"Wajibbagipenulisuntukmenu|is".]584

6343.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada   kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritckan
kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya pada Atha`
tentang fiman Allah:  <£g .i ±,g' 6t;t'j "Da# /.a#gr#/ofr pe#%/I.s
e#ggcz#  me#w/I.sha##);a" Apakali wajib bagi penulis untuk tidak
enggan menulis? Dia menjawab:  "Ya". Ibnu Juraij  dan Mujahid
berkata: "Wajib bagi penulis untuk menu|is".I 585

6344.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifch    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    S'vibil
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
tentang    firman    Allah:    'ai';:i: \=±± ¢£€ oi±,g'€t;¥'j    ''Da#
janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sep_ftgaimana  Allah
meJtor/.oJ~facz##);a"denganriwayatyangserupa.1586

6345.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku
menceritckan kepada kami, dari Isra'il dari Jabir dari 'Amir dan
Atha` tentang firman Allah:  'fi{ i=i; \:a ¢±g c,i ±,g' £r;ty'j  "Dcz«
janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah

'584  |bnu  Abi  Hatim  dalam  r¢/sz.r  (2/556)   dan  As-Suyuthi   dalam  Ad-Dwrr  A/

Ma»tswr (2/118).
'585  |bnu  Abi  Hatim  dalam   ra/sj.r  (2/556)   dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/

Ma#tswr (2/118).
1586 Ibid.
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me#gr/.a7.ha7I#};cz"   ia  berkata:   "Jika  mereka   tidck   mendapati
seorang   penulis,   lalu   meminta   anda,   mcka  janganlah   anda
enggan untuk menulis untuk mereka" 1587

Ada ulana yang bexpendapat bchwa  ayat  ini  telch  dimfl#s#k7!.
Kami telch menyebutkan ulana yang mengatakan:  semua yang
ada dalam ayat ini yakni perintah menulis, bersaksi, gadai telch
dimcz#§#*fo    oleh   ayat   yang   ada   di    alchimya.    Kami    akan
menyebutkan   pendapat   ulana   yang   belum   kami   sebutkan
sebelurmya:

6346.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritckan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kani,  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
Allah:   i,g' €t;t'j  ''Dfl# /.a#gr7./ofo pe##/I.s  e[#ggr#" ia berkata:
"Dulu diwajibkan lalu diHasa4ft oleh ayat:  giity'j  #,g'3~€ Y'J'
"Danjanganlahpenulisdansaksisalingsulit;enyulithan".\598

6347.    AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritckan    kepada    kani,    darn    ayahnya,    dari    Ar-Rabi'
tentangfirmanAllah:€±g®i±,g'€t;V'j3j=l-£#,1=;k±€€+£±1.;
'if)'11S\=fz=  "Dan hendaklah  seorang penulis  di  antara hamu

menuliskannya  dengan  benar.  Dan janganlah  penulis  enggan
menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya" , Dulu ini
Wajib bagi para penu|is.1589

Ulama lairmya berkata:  "hi wajib,  tetapi wajib bagi penulis  di
waktu luangnya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

1587  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/556).
`588  As-Suyuthi  dalam ,4d-Dwrr  ,4J  "a#tswr  (2/118)  dan  AI  Mawardi  dalam A#-

Nukat wa AI Uyun (113SS).
1589 |bnu Abi Hatim dalan ra/sz.r (2/556).

_.." ,,.. "," ,..-----,,,,---- "      .-.i



SurchAIBaqarah

6348.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi  tentang  firman Allah:   6t;ty'j 3j4-i &,l= i3=i?€f€}.j
'if^':if e\:i :j3€.J#±,k'   "Dan  hendaklah  seorang  penulis  di

antara  kamu  menuliskarmya  dengan  benar.   Dan  janganlah
penulis        enggan       mermliskannya       sebagaimana       Allah
me#gr/'czrfazz#m};a"   ia   berkata:   "Penulis   tidak   boleh   menolak
untukmenulisjikadia|uangw.1590

Abu  Ja'far  berkata:  "Menurut  kami,  pendapat  yang  benar
adalah:    Allah    rcz'cz/a    memerintahkan    orang-orang    yang    saling
menghutangi   sampai  waktu  yang  ditentukan  untuk  menulis  buku
hutang    di    antara    mereka,    dan    memerintahkan    penulis    untuk
menuliskannya dengan adil.  Perintah Allah  rcz'a/a  itu wajib,  kecuali
ada alasan untuk mengatakannya anjuran dan sunnah. Tidak ada dalil

yang  menunjukkan  bchwa  perintah  Allah  rcz'cz/cz  untuk  menuliskan
buku hutang dan perintahnya pada penulis untuk tidak enggan menulis
itu anjuran dan sunnah, mcka itu wajib bagi mereka dan tidak boleh
diabaikan. Siapa yang mengabaikannya, maka dia akan berdosa.

Alasan bahwa perintah itu telah  dihapus  dengan  firman-Nya:
•'1:i:4}':i-S) J;Si.'se\=;=S. $3f 'Sf,I -bS  "  Ahan tetapi jiha sebagian kamu
mempercayai  sebagrdn yang  lain,  maka  hendaklah yang  dipercayai
I.J#  "eJcw7!oz.kc!#  amaJlaf#);a  ¢w/cz#gr);dy''  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  283)

tidak  bisa  diterima,  karena  itu  hanya  diizinkan  oleh  Allah  rcz'a/cz
dalam kasus tidak ada buku dan tidak ada penulis. Namun jika buku

:e¥agpa:=u£Sa:geri:tfituAi¥ia:a¥Pdaa][:akf,t=Zia_nfya:£t:¥:r
'ri{ 'i± \:i €±g ®i ±,g' €t;y'j 3j±l.£gF,fe #€rfe.;     "He#d¢A7¢A
hamu menuliskanrrya. Dan hendaklah seorang permlis di antara hamu
menulishannya    dengan   benar.    Dan   janganlah   penulis    enggan

'59°  |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sl.r  (2/557)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  A/

Ma#tswr(2/118).

a--.-----..-.-..---.----



Ta/sirAth-Thahari

menuliskannya   sebagaimana  Allah  mengajarkannya",  nasikh  Tjin
teljadi selama hukumnya dan hukum ma#swkfo tidak dapat bergabung
dalan satu keadaan sebagaimana yang telah kami terangkan. Adapun

jika salah satunya tidck menafikan hukum yang lain, maka tidak ada
nasikh den mansukh .

L#i¥;fiy;%-;g,,fiif#i:-j'?ffc##jact#;#:
(dan    bermu'amalah    tidak    secara    tunai)    sedang    kamu    tidak
memperoleh    seorang    penulis,    mcka    hendaklah    ada    barang
tanggu:ngan yang dipegang  (oleh yang bexpiutang).  Akan tetapi jika
sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah

yang   dipercayai   itu   menunaikan    amanatnya    quutangnya)    dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kanu
(para  saksi)   menyembunyikan  persaksian.   Dan  barangsiapa  yang
menyembunyihannya,   maka   sesungguhnya   ia   adalah   orang  yang
berdosa   hatinya;   dan   Allah   Maha   mengetahai   apa   yang   kamu
fr.;r#:;j¥!%2.]£F;=ap#€]i£.i:W#,:Z=€azifiibT,.?i:-¥.¥%`S£
'if\'if ec= as.  "Hat  orang-orang  yang  beriman,  apabila  harm
bermu'amalah   tidak   secara   tunai   untuk  waktu  yang   ditentukan,
hendahiah  hamu  menuliskannya.  Dan hendaklah  seorang  penulis  di
antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Dan janganlah  penulis
enggan menuliskannya s ebagaimana Allah mengaj arkannya" .

Dan    firman    Allah: Li±`6 ;j±lfj£;=:i `Sfiiz\: <+.ji ¢.'t3.

kamu   hendak  mengerjahan   shalat,   Maha  baswhlah  muhamu  dan
tanganmu  sampal  dengan  siku,  dan  sapulah  kepalamu  dan  foasuh)
kckinu sampal dengan kedua mata kcki, dan jiha kanu junub Maha
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mandilah,  dan jika karm sahit  atou dalam perjalanan atau kembali
dart tempat buang air (kckus) atau menyentwh perempuan, lalu kamu
tidak  memperoleh  air,  Maka  bertayammumlah  dengan  tanah  yang
baik foersih); sapulch mukamu dan tanganmu dengan tanah itu" (tis.
AI Maa`idah [5]:  6) Wajib me#asczkfo berwudhu' dengan air pada saat
tidak bepergian dalan saat air ada, dan dalam bepergian sebagaimana

yangdifardhukanAllahra'a/¢denganflman-Nya:\{£i3J:\:<~.fit.'t£.
ji,\jllj£#j.ij-#£3Li±`6-2j±)fj£;i:i.

Firman Allah  rcz '¢/cz tentang dosa z¢!.foczr (berhubungan badan
saat puasa ramadhan):   #># ;;;;£ f\=±jf jc£    ''Bara#grz.apa );aJcg
tidak  mendapatkan  foudck),   Maha  (wajib  atasnya)   berpuasa  dua
bg//cr#  berfwrw/-fwrz{f"  (Qs.  AI  Mujaadilah  [58]:  4)  me7zczsofafo  firman-

Nya;.  \±j:::.JI S ti,-i:i;ij:i    "Maha  (wajib  atasnya)  memerdekakan
seorang budak sebelan  kedua  suami  isteri  itu  bercampur"  (Qs.  AI
Mujaadilch [58]: 3).

orang bertanya sesungguhnya firman Allah:  li=Jfr€ i,ii 55
';:;4}':i-S^ u;ft.,.'S'j§6   "Akan  tetapi  jika  sebagian  kanu  mempercayai

sebagian yang lain, maha hendaklah yang dipercayai itu menunaihan
czmcz#crfnycz  ¢#/cz#gr)/¢J " (Qs.  AI Baqarah [2] :  283) me7!czsczfrfo  firman-

Nya;.  '.fi3±E iz3 ±4jl +S\9ii'F=[3£\<>\9 "Apabila  kamu  be:Tr'?in.alah
tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu
me#w/z.skcz##);cz '',  apa bedanya antara dia dan orang yang mengatakan
dalam hal tayammum dan yang telah kami sebutkan pendapatnya? Dia
menyangka  bahwa  semua  yang  dibolehkan  dalam  keadaan  darurat
karena  alasan  darurat  meJtczsczkfo  hukumnya  dalam  setiap  keadaan.
Sama  seperti  pendapatnya  baliwa  menulis  buku  hutang  dan  barang
dinasakfo  dengan fiman Allah:  5i£#";:=j ¢,eiD'|fp< i'Jj;i, G=ro£3
';:;ifl':±S^ 6fti>'Vjg6\±;i. i:a '£,I.bS     "Jika  kamu  dalan;  perjalanan

(dan    bermu'amalah    tidak    secara    tunai)    sedang    kamu    tidak
memperoleh    seorang    penulis,    maka    hendaklah    ada    barang
tanggungan yang  dipegang (oleh yang berpiutang).  Akan tetapi jika
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sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maha  hendaklah

yang  dipercayai  itu  menunaihan  amanatnya  floutangnya)"  (Qs.  A;i
Baqarah [2]: 283).

Jika dia menjawab:  "Perbedaan  antara aku dengannya bahwa
Fu[i:I[[a][\  A;Ilch..   \==. i:a £,1 JS  "Ahan  tetapi  jiha   sebagian   kamu
mexperca);az.  sebczgi.cz# };fl7tg  /cH.7!"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  283)  adalah

kalimat yang texputus dari firman-Nya:  3±£j t±,gigi3p< iJ'j££ J£ £3Tdi3
%SJjf "Jiha harm dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai)   sedang   hamu   tidak   memperoleh   seorang   penulis,   maka
hendaklah   ada   barang   tanggungan   yang   dipegang   (oleh   yang
bcrpz.wfcz7!gJ " (Qs.  AI Baqarch  [2]:  283).  Hukumnya dalam bepergian
telah selesai jika tidck ada penulis di  sana dengan firman-Nya:  "rij
»-54Jjf  "Maha  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang  dipegang

/o/efo   );¢Hg   berpz.wfcz#g)"   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   283).   Sedangkan
maksud  firman  Allah:   lji=J#f 5,ii 55 ''4fr¢#  fefapl. /.I.ka  se6agja#
4czmzt  mempe7~ccz);¢z.  sebczgz.a#  )/czHg  /az.#"  (Qs.   AI  Baqarah  [2]:   283)

jika kalian saling berhutang sampai wcktu yang ditentukan, dan kalian
saling   percaya,   maka   orang   yang   dipercaya   harus   menunaikan
amanatnya.  Jawaban  kami:  Apa dalilnya dari  AI  Qur`an  dan  Hadits

:tuakuuQhL:tai:TeTihsuei:smaLh:::::nyafi#dai#hya,d?i:a3d?;=:::::£gj
'2is.S.6$3=>  "Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha  mengetahui

SAe]::i::S#-:",:H;„ddaapfru,:fro;::g„-°::„:,,ys::„;ae::i::£Wana_=`y=:,;

i,f 4t'  ''Dc# /.¢#gr#/ofo peHw/is  e#gga# " merupakan perintah  sunat
dan  anjuran,  mcka mereka  akan  ditanya bukti  tuduhan  mereka,  lalu
akan  menentang  semua perintah Allah  ra'fl/a  yang  Dia perintahkan
dalam  kitab-Nya  dan  mereka  akan  ditanya  perbedaan  antara  orang

yang menyangka itu dan yang mengingkarinya, dan mereka tidak akan
mengatakan sesuatu kecuali pada akhimya mereka mengatakan yang
Serupa.
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Ada ulama yang mengatakan adil dalan firman Allah:  f€j.j
J,1£ii`>'¥;;,^=.;feif "Dan  hendaklah  seorang penulis  di  antara kamu
me7!w/isha#7€)/cz  de#gr#  be#a!r" adalah kebenaran,  berdasckan riwayat
berikut:

6349.  Musa bin Hanm menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Amr bin
Hammad    menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Asbath
menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allali:
J,:£ii`>'¥};,^=-;S;j$3€:,  "Dan  hendaklah  seorang  penulis  di
antara kamu menuliskannya dengan benar" ±a berkata,.. "Der\gan
beiaro.1591

PenakwilanfirmanA]]ah:fif€£=j.;€£lif}#ofj-fgiv.6€££±S
16;S'2L,Ji5.133€6  (Maka  hendcklah  ia  menulis,  dan  hendaklah
orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  [apa  yang  akan  ditulis
itu],  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya)

Abu   Ja'far   berkata:   "Maksud   firman   Allah   ra'cz/fl   itu:
Hendaklah penulis  menulis  dengan benar dan  orang yang berhutang
mendiktekan   dengan   benar.   Dia   berkata:   Orang   yang   berhutang
mendiktekan   pada   penulis   hutangnya   pada   pemilik   harta   dan
hendaknya  dia bertakwa pada  Allah  rcz'cz/cz  yang  mewajibkankannya
mendiktekan dengan benar dan hendaknya dia berhati-hati pada siksa-
Nya jika dia mengurangi haknya dengan zhalim atau menghilangkan
haknya  karena  rasa permusuhan,  lalu  diambilnya  di  mana  dia  tidak
mampu    membayamya    kecuali    dengan    kebaikannya    atau    dia
menanggung   kesalahannya".   Berdasarkan   riwayat-riwayat   sebagai
berikut:

t59'   Apa yang  ada  di  antara dua kurmg hilang  dari teks  dan kami mendapatinya

pada  teks  lainnya.  .4tsar  ini  disebutlcan  oleh  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  ra/I/ri.r
(2/556).
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6350.  Diceritakan kepadrfu dari Ammar, ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang
fiman  Allah:  fa.i,ti; cjiij}J:i.i {££=S  "M¢ha  fae»daA/aA  z.&
menulis,     dan     hendcklari     orang     yang     berhutang     itu
mengimlakhan  (apa yang akan ditulis  itu)", Dun ir[i wa:fro:592
\±;i '2L, J3±.13±f;4j^ S:±'. "Dan hendaklch ia bertakwa kepada
Allah   Tuharmya,   dan  janganlah   ia   mengurangi   sedikitpun
dclrzpadcz    frwfaHgr}Ja"    ia    berkata:     "Dia    sedikitpun    tidck
menzhaliminyaw.1593

6351.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang   fiman   Allah:    \£;£'d,i,i;;.Y`j   "Dan  /.anga!#Jafr   I.cz
mengurangi  sedikiapun  daripada  hutangnya"  ia ben:±p:!a:  ``Dia
tidak mengurangi hak orang ini jika dia mendiktekan"

1594

Penakwilan firman A[lah:  1'.i \£3£ji \i±£ ££If+¥ .f3f agef
.&,:=Ittf ty 3±=fi,$3±± oS ,E±±= t]£ka yang berhutang ttu orang ya¥E

lemah  akalnya  atau  lemah  [keadaannya]  atau  dia  sendiri  tidak
mampu  mengimlakkan,  maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan
dengan jujur)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah ra 'a!/a: fa-i,+S c£}<f igbb`
\£±-jl\Lr±;  "Jika  yang  berhutang  itu  orang yang  lemah  akalnya
afczw /emcz* ¢ecldcza##}JaJ '', jika orang yang memberi hutang itu bodoh

yckni  tidak  mengetahui  kebenaran  yang  harus  ditulis  oleh penulis".
Berdasarkan riwayat berikut ini :

6352.    AI    Mutsanna   menceritckan   kapadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifin   menceritakan   kepada   kani,    ia   berkata:    Syibil

1592  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/557).
1593  |bnu Abi Hatin dalan ra/s[-r (2/558).
'594 |bnu ]auri da|am Zdd ,4J "as|.r ( I/337) dari Sa'id bin Jubair.
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menceritakan  kepada kami,  dari  Ibnu  Abi Najih,  dari  Mujahid
tentang    firman    Allah:    CG=£S£.i,+SG,tl€f 6g.£    ''Jz.fro   };any
berhutang itu orang yang  lemah  ahalnya", nda;pun ora:rLg yang
bodoh  adalah  orang  yang  tidak  mengerti  tulisan  dan  hal-hal
lain.1595

Ahli tafsir lainnya berkata:  "Makna 4ul` yang dimaksudkan
oleh Allah ra'a/cz dalam ayat ini adalah anak kecil, berdasarkan

:  riwayat-riwayat sebagai berikut:

6353.   Musa  bin  Harun  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Amr
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah:  ,+S t£}€f 3g`®b`
CC4±±SSfi` "Jika yang berhutang itu orang yp_I? lemah akalnya" ,

adapun orang yang Aal` adalah anck keci|. t596

6354. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
memberitahukan      kepada      kami,      ia      berkata:      Juwaibir
memberitchukan   kepada   kami,   dari   Adh-Dhahhak   tentang
fiman    Allah:     C\:±3i \:i:S£.i,+i;t£,ji{ 6f6}`    ''JJ.fa    }Jang
berhutang    itu    orang    yang    lemah    ahalnya    atou    lemah

(keadaannya)   atou  dia  sendiri   tidak  mampu  mengimlckkan,
maka   hendaklah   walinya   mengimlalckan   dengan   jujur"   .La
berkata: "Anck kecil" €Jj4.`! i{},i J±:£S ''A41afra fee"da!k/aft wo/I.#)/a
menginlckkandenganjujur".\S9]

Abu  Ja'far berkata:  "Takwil  ayat yang paling benar  adalah
de£J` pada tempat ini adalch orang yang tidak bisa mendikte. Alasan
kebenarannya  telah  kami  jelaskan  sebelumnya  bahwa  makna  kata
AedJ` dalam ucapan orang arab adalch J+`. Semua orang yang tidak
mengetchui  kebenaran  dari  apa yang  didiktekan,  baik  itu  anck kecil

1595 |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/559).
'596  |bnu  Abi  Hatim  dalam   ra/s!.r  (2/559)   dan  As-Suyuthi  dalam  -4d-Dwrr  i4/

h4a#tswr (2/119).
'597  As.Suyuthi dalam Ad-Dw„ AJ Ma#tswr (2/119).
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atau  orang  dewasa,  lcki-1aki  atau  perempuan,  terkadang  masuk  ke
dalam firman Allah: €\:±3= fa.i,¢ j,Jii 6go5 "J!.fa yaJtg 6ewl%fclng I.f%
orcr#g )/a!#g  /emclft  clha/H)/a"  tetapi  yang  dimaksud  dalan  zahir  ayat
adalah  setiap  orang yang tidak mengetahui kesalahan dan kebenaran
dari apa yang didiktekan baik laki-1aki yang telah baligh nanun tidak
cckap  ataupun  wanita karena Allali  ra'a/a  menyebutkan  permulaan
ayatdenganflman-Nya:c££?}±:{7J';p..i>if.\is`S!i£'l:6f{t3.'t€:"Haz.
orang-orang yang beriman, apabila karm bermu'amalah tidak secara
/cj7!¢z.   w#fwfr  wakzzt  );cI#g  dz.fe#fwha"".   Anck  kecil   dan   orang   yang

menjadi   walinya   tidck   boleh   berhutang   piutang.    Allah   rc'a/¢
mengecualikan  orang-orang  yang  diperintahkan  untuk  mendiktekan
buku hutang dari orang yang bodoh, lemah dan orang yang tidak dapat
mendiktekan. Allah rcz 'a/a memisahkan antara yang lemah dan bodoh
serta orang yang tidck dapat mendiktekan buku hutang  dengan  si fat
masing-masing seperti yang Dia beritakan bahwa masing-masing dari
tiga golongan ini dibedakan sifatnya dari yang lain.

Jika  demikian,  yang  disifati  dengan  bodoh,  bukanlal  orang

yang   lemal   yaitu   yang   memiliki   kemanpuan   mendikte,   tetapi
kewajiban mendikte dibatalkan karena kebodohannya pada kebenaran
apa yang didiktekan.  Orang yang disifati dengan lemah adalali orang

yang lemah dari mendikte meskipun dia cerdas, bisa jadi karena lidah
cadel atau bisu. Orang yang disifati tidak dapat mendikte adalah orang

yang dilarang mendikte, bisa karena halangan sebab ada penulis yang
menulis dan dia mendiktekannya, atau karena dia tidak hadir di tempat
mendiktekan    dan    karena    ketidak    hadirannya    dia    tidck    dapat
mendiktekan.  Maka  Allah  rcz 'cr/cz  membatalkan  kewajiban  mendikte

pada  mereka  karena  alasan  yang  telah  kami  sebutkan  dan  karena
halangan yang menyebabkan mereka meninggalkannya.  Allah  r¢ 'cz/cl
memerintahkan  wali  mereka  untuk  mendiktekan  saat  kewajiban  itu

gugur. Dia berfiman:   j± ®igr.i';i \=3£Ji G± fa.i,+g; c,d€f 6g®}rC.,i=]i\>±±±,35±;g±'S   "Jiha   yan6   berhutang   itu   orang   yang   lemah
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akalnya  atou  lemah  (keadaannya)  atou  dia  sendiri  tidak  mampu
mengimlakkan, rna:ha hendaklah walinya mengimlckhan dengan jujur"

yaitu wali yang berhak.
Tidak ada alasan bagi orang yang mengira bahwa orang bodoh

pnda tempat ini adalch anck kecil dan orang yang lemah adalah orang
dewasa yang  bodoh,  karena jika  demikian  maka  firman  Allah:   V'j
-$5±J} '{±f:i "Atau dia sendiri  tidak mampu mengimlakkan"  ardiLlzh

orang  yang  lemali  dalam  mendiktekan  yakni  lcki-1aki  berckal  yang
dapat  bertanggung  jawab  pada  harta  dan  diri  mereka,  bisa  karena
alasan   lidahnya   bisu   atau   alasan   lainnya,   atau   karena   ketidak
hadirannya di  tempat pendiktean.  Jika makna seperti  itu,  maka batal
makna   firman   AIlah:   Cj,j=j.~!a5,jJ±:±S    "Maka   foe#dafr/aft   wcz/I.#)/a
meHgI.in/aife# deHgr# /.#/.wr"  karena orang berakal yang cerdas tidak
diwalikan dalam urusan hartanya walaupun dia bisu atau tidak hadir
dan  tidck  boleh  bertranscksi  dalam  hubungannya  dengan  hartanya
kecuali  dengan perintahnya.  Sesuai  maknanya,  pendapat  orang  yang
mengira bahwa orang yang bodoh pada tempat ini  adalah anak kecil
atau  orang  dewasa  yang  bodoh  telah  batal,  berdasarkan  disebutkan
riwayat-riwayat sebagai berikut :

6355.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami,  dari  ayahnya,  dari  Ar-Rabi' tentang
firman      Allah: 3j± oi £±==S.]'Ji \:±Ji \at3: S£.i,¢ GP`t 6g.br
€J,i=}j\>±:±,35+;S  "Jiha  yang  berhutang  itu  orang  yang  lemah

ahalnya atou lemah fteadaannya) atou dia sendiri tidak mampu
mengimlalckan, maha hendaklah walinya mengimlakkan dengan

J.#/-"r"iaberkata:"Waliyangberhakw.1598

6356.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:
Ayahku   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Pananku

1598  Al Mawardi dalam A#-IVwfaf wa j4/ U);ii# ( 1/356).
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menceritckan  kapada  kami,  ia  berkata:  Ayahku  menceritakan
kepada  kami,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas  tentang  firman
Allah:i5,jj+;±Sjfj±.ig!fr.y'ji\Ij3i\{t3£si.i,¢d9ff6g'S£
C|,i=];\> "Jiha yang berhutang itu orang yang lemch akalnya atau

lemah     (keadaannya)     atou     dia     sendiri     tidck     mampu
mengimlalckan, maka hendaklah walinya mengimlckkan dengan

jw/.wr" ia berkata:  "Jika dia lemah dari itu, orang yang mengerti
a8anamendiktekandenganadiiw.1599

Ada riwayat yang mengatckan:  "Yang dimaksud dengan orang
yang lemali dalam hal ini adalah orang yang bodoh berdasarkan
firman    Allah:    CJ,{=)-'!±:},jJ±;S    "A4aha    Ae»da#aA    wa/I.ny«
mengz.in/c!A:ham denga# jwjwr" adalch wali orang yang bodoh dan
lemah„.

6357.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada kami,  dari  Juwaibir dari  Adh-Dhahhak tentang  fiman
Allah:    :;#®i£±±:;.y'j \i3£ji \{jf fa.1,¢c?€f6fd§    "7z.ha
yang  berhutang  itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah
qceadaannya)  atou dia sendiri tidak mampu mengimlakhan" +a
berkata:  "Wali  orang yang bodoh  atau  lemah  diperintah untuk
mendiktedenganadiiw.1600

6358.  Musa  menceritakan  kapadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kapada kami, dari
As-Suddi: "Orang yang lemch adalah orang yang bodoh". [cO]

6359.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritckan   kepada   kani,    ia   berkata:    Svibil

[599    As-Suyuthi  da|am ,4d-DWH ,4J Ma#tswr  (2/119)  dan  AI  Mawardi  dalam A#-

Nuhat wa AI Uyun (11356`.
]6°° AI Mawardi dalam j4"-IVwhaf wa ,4/ I/);w#  (I/356)  dan As-Suyuthi dalam j4d-

Durr AI Mantsur (21\20).
'6°'  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/559).
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menceritakan kepada kami,  dari  Ibnu Abi Najih,  dari Mujahid:
"Orang yang lemah adalah orang bodoh". ]6°2

6360.  Yunus  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia.  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang firman Allah:  C\£3+£3i lit;i S£.i,rfe c5,W€t6g.}f  ''Jz.ke )/any
berhutang    itu    orang    yang    lemah    ahalnya    atau    lemah
¢eczczacz##};¢J ",  dia  tidak  mengerti,  lalu  ditetapkan  haknya  dan
dia   tidak   tahu.   Maka  walinya  menempati  posisinya   sampai
haknyaditerima.1603

Kami  telah  menunjukkan  takwil  yang  paling  benar  dari  kedua
takwil   ini.   Adapun   firman   Allah:    Cj,jl.'!a5,jJ+;±S    "Mafa
hendaklah  walinya  mengimlckhan  dengan  jujur"  Trrad/[sndnya;.
"denganbenar".

Penakwilan  rirman  Allah: ;=J~€jc*¢.iejbqufj  /D¢«
persaksikanlah dengan dua orang saksi dart orang-orang lelaki [di
antaramu])

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  r¢'cz/cz  dengan  firman-
Nya:   Mintalah  persaksian  dua  orang   saksi   atas  hak-hak  mereka.
Dikatakan: Fulan adalah saksiku atas harta ini dan dia menjadi saksiku
atasnya.  Adapun  firman  Allah: i±+,€j i,3   ''Darz.  orc}#g-orcz#g  /e/afrz.

/Zzz. ¢#/ar¢m#J " yaitu orang-orang Islam yang merdeka di antara kalian
bukan budak-budak kalian dan juga bukan orang-orang merdeka yang
kafir". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagal berikut :

6361.   Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku
menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari
Mujahid tentang flrman Allah:   i±J,f2.c£g:i± i9ij€;ij  ''Da#

'6°2  mnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sz.r  (2/559)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dw„  A/

Ma"tswr (2/119).
'6°3A|Mawardidalam,4#-IVwfafwaA/Uyw#(I/356).
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persaksihanlah dengan duo orang saksi dart orang-orang lelaki
/#z.a7!fara"w/"iaberkata:"Orang-orangyangmerdeka".]6°4

6362.  Yunus  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ali  bin  Sa'id
memberitahukan kepada kani, dari Husyaim dari Daud bin Abu
Hind dari Mujahid dengan riwayat yang serupa. 1605

Penakwilan  firman  Allah:   Jii,9\£t;Ifjlj;S SET;6jE F®f
S13S'c*,'oas6 (Jika tak ada duo orang lelaki, maka [boleh] seorang
lelaki dan dua orang pereinpuan dart saksi-saksi yarlg kamu ridhai)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud Allah  ra'a!/a  dengan  firman-
Nya itu: Jika tidck ada dua orang laki-1aki, maka satu orang lcki-lcki
dan dua orang perempuan untuk berscksi. Jjrjj` dan ®b-`J`  dira/a[ kay
dengap me,njavyap frcz#a_.  Jika ap9a ry.au,,an,qa d,apat membacanya:  ®9__   _   _    -   ,

=-,Jmi±Ja:f;a`i#.#j¥;J-u-';;¥;#Ei;#;a;fiu!-e¥;
dan semua boleh. Walaupun dibaca c£<i}rJ thi} dibaca H'a!sAa!b, juga
boleh   dengan   takwil:   Jika   tidak  'ada   dua   orang   laki-laki,   maka
saksikanlah  oleh kalian  seorang  lcki-lcki  dan dua orang perempuan.
Dan   firman-Nya:    gT{{£Jf6i,6j=j'®i.,   "Darz.  sadsz.-sadsz.  ya»g  ham«
rz.d7!aw. " yaitu orang yang adil yang diridhai agama dan kebaikannya".
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6363.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritckan    kepada   kani,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami, dari  ayahnya,  dari Ar-Rabi' tentang
firman  Allah:   i±+,€jcr!g:¥iDiji£{j  ''Da»  persads7.haw/aA
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelahi (di antaramu)"
ia   berkata:    "Dalam   masalah   hutang".    3-J±;S¢;Sj;lrifeF'b9`

Jika anda mengatckan ?lJi+`3 JiJ j±i

`6°4 Lihat tafsir Sufyan ats-Tsauri hal 73 dan tafsir Ibnu Abi Hatim (2/561 ).
1605 Ibid.

---(
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i,jk4K#+'3 "Jiha tak ada dua orang lelaki,  Maka  (boleh)  seorang
/e/c}4z. dcz# d#a orcz#g perempwczH ", itu dalam masalah hutang dari
orang yang kalian ridhai  menjadi  saksi.  Ia berkata:  orang-orang

yangadii.1606

6364.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami,  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
AIlah..   -i=j)$5b±,ii±.\3'Lfi:i3  "Dan  persaksihanlah  dengan
dua orang saksi dart orang-orang lelaki  (di antaramu)", A:Iidh
ra'aha  memerintahkan  agar  orang-orang  yang  adil  di  antara
mereka  bersaksi    gTi{£Jf6,., 6ji3'ci3g±3i;tj lJ3jf #5 lfrfe iJ€65
"Jika tak ada dua orang lelaki, Maha fooleh) seorang lelaki dan

dua orang perempuan dart saksi-saksi yang kamu ridhai" ." .V

Penakwi]an firman A]]ah:  tfjjfgr \=SI;I;S# \£SC|ji3J: ®f
(Supaya jiha seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya)

Abu  Ja'far  berkata:  "Ahli  gz.7~cz `czf  berbeda  pendapat  dalam
membaca ayat ini. Mayoritas ulama Hijaz dan Madinah serta sebagian
ulama Irak membacanya:  tsjjJfy.i \:Sf|;;=±: \=S£! i+: ®i  ''Swpa);a
jika seorang lupa maha yapg seorang mengingatkq.nnya" \6°8  dengrn
/czfAczfo pada aJz/dari kata ®i dan #asfoczb pada kata Jj2j  dan j'fu- dan

`6°6 |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/561).
`6°7  Kami tidak mendapatinya dari Adh-Dhahhak. Lihat Zczd ,4/ Wasz.r (1/338).
'6°8  |bnu  Katsir  dan  Abu  Arm  membaca  dengan /c!Jrfe¢fo  pada  ®i.  fig  dengan

meuszfkzf»kan  dea/  dan  mellyafAaAkan  ra.  Hamzah  membaca  dengan  *asrah
pada :)ia+-o` dan Jdi dengan men/us)/dz.ckan ha/ dan dibaca ra/!a'. Ahli qz.ra `¢/
lainnya  membaca  :}±];€  ®i  dan  Jfe  dengan  fas};did  dan  me»asAabkan  ra.  AI

Juhdari  dan  Isa  bin  lnmn  menfoaca  :}2=j  dengan  dimo/.Azt/kan.  An-Nuqqasi

menceritakan dari AI  Juhdari  :)2aJ` a(.  Humaid  bin  Abdurrahman  dan  Mujahid

rmewhalca. 'Sis. LThat Hutiah AI Qira`at hal.  149,  1SO dan AI  Bahr AI Muhith

(2/732,733).
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maknanya  menjadi:  "Jika  tidak  ada  dua  orang  lcki-lcki,  maka  satu
orang laki-1aki dan dua orang perempuan agar salah satu dari mereka
berdua    dapat    mengingatkan    yang    lain    saat    lalai".     Mereka
mendahulukan malma  fa `A7}z.r karena mengingatkan  menurut  mereka
wajib saat lalai, karena makna ini seperti pendapat mereka yang telah
kami sebutkan. Mereka berkata:  "Kani me#asfo¢bkan j'.L.  karena

:#ryan#;:i£±as¥j;bsegi:e::;:¥ka:i:Jy:¥j9u;i:n¥]9nii
diberi jika dia meminta atau ketika dia meminta, dan yang membuat
anda heran adalah diberi tanpa diminta". Tetapi perkataannya J`\-.~ ®i
dari  yang  telah  lewat  berhubungan  dengan  yang  sebelumnya.  Dan

perkataannya:  qs+*J lalu men/&/feafokannya  ®i  dan me#¢s%¢bkan
dengannya,     lalu     itu     mengikuti     perkalaannya: a_            b._:dan
me#czs¢¢bkannya dengan Hcrsftab JL-. ®i ¢i4*J  sebagai rna 'ffow/
meskipun dalam malma/.aza 1609

Ahli gz.ra `czJ yang lain juga membaca demikian, tetapi mereka
membacanya  dengan  meus#fai"han  huruf 3  pada  kata  ,r.L~   dan
memJofafe/flcan   (tidck   mentasydidkan)   huruf  i)-nya.   Orang   yang
membaca  seperti  itu  berbeda  pendapat  dalam  menakwilkan  bacaan
mereka.   Sebagian  mereka  memaknainya  dengan:   Salah  seorang  di
antara   mereka   berdua   setaraf   dengan   seorang   lcki-laki   karena
keduanya   berkumpul.    Maknanya   kesaksian   masing-masing   dari
mereka berdua tersendiri dan tidak dibolehkan dalam masalah hutang
kecuali   keduanya  berkumpul  pada   satu  kescksian,   dan  kesaksian
keduanya saat itu sana dengan kesaksian seorang laki-laki.  Menurut
orang yang menakwilkan saperti itu, sealran-akan setiap dari keduanya
menjadi  laki-lcki.  Dia bexpegang pada perkataan  orang  Arab:   .^Jj
A...Ji ®"{ -j`3i  maknanya Ibunya melchirkannya sebagai laki-laki.
Ibunya  disebut  6/A--- iij[[[Jl  jika  dia  melahirkan  anak  laki-1aki.

'6°9 A| Mawardi dalam AH-IVwhaf wa j4/ Uyc" /1/356).
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Pendapat ini diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bahwa dia pemah
mengatakannya".

6365. Abu Ubaid AI Qasim bin Salam menceritakan kepadaku tentang
itu,  ia berkata:  Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku, ia
berkata:  "Bukanlah  takwil  firman  Allah:   tsi¢¥l \=Sf|;±=#
"Supaya     jika      seorang      lupa      maha      yang      seorang

"eJIgr.#grffacl#H);a" adalah ingat setelah lupa, tetapi menjadi lcki-
laki.  Maknanya jika satu orang perempuan bersaksi  satu orang

perempuan lalnnya, maka kesaksian keduanya seperti kesaksian
Satu orang laki-|aki] 6t°.

Ahli lainnya menalmainya dengan ingat setelah lupa.
®®

:¥Z{?`d":nLg¥Zr=rpbfa;,#:::f_*}aL#-#ii!
mera/akan dan meutnydz.clan j'L|. Seckan-akan bemakna
permulaan    Ariabar   dari    apa    yang    dilckukan    dua    orang
perempuan.   Jika  salah  satu  dari   mereka  berdua  melupakan
kesaksiannya,   yang   lain  mengingatkannya  yaltu   yang   ingat
memantapkan yang lupa dan mengingatkannya dan itu telputus
dari apa yang ada sebelumnya.

Malma pelkataan menurut  orang  yang membacanya  demikian:
Mintalal  kesaksian  pada dua  orang  saksi  lcki-1aki.  Jika  tidak
ada, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi  yang  kalian  ridhai.  Jika  salch  satu  dari  keduanya  lalai,

:i;aEfanto¥n?f:Tef#bTfs#hiF:ff¥:i;®

orang yang menganbil darinya. AI A'masy menasAabkan Jlja-EEEj
karena bcmda pada posisi/.azam dengan hunif/.oza ` yaitu ®1.

16t°  Al.Fam` dalan A/a'anl./ 9lyr`an (I/184).
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Tckwil  gl.ra`a!f  ini:  jLeJ-Oi.  Ketika  salad.  satu  darn  dua  lan
diz.dgfeamkan,   dia  memberinya  harckat   dengan  harckat  yang

paling ringan dan mer¢/¢kan j'L-dengan /a karena menjadi
jowabjaza`.

adaiahoArbanug;:ifgarmeb=::::;a"d¥:::in;a,#[°;itiz=`:]frmy:_gN;ae:n:i

Gig-i:efa<£:na:::jkanan`:guy:'fdr:.#a££;Ti¥kyaa:t#k£:dfdf;
orang laki-laki, hendaknya seorang laki-1aki dan dua orang perempuan
memberi kescksian agar jika salch seorang dari keduanya lupa, yang

#.xp®eind8;#?athA=any2=:::Pmin::S::t:p{s:-i:L¥anm#„;i::uana
setelah  JL-  agar  diketchui  bchwa  orang  yang  menempati  suatu
posisi,  dia berlaku  di  sana  dan  ini jelas.  Makna  dan  analnya telah
ditunjukkan dan dilaksanakan *. Kani memilih qz.ro `af ini karena
kesepckatan para gwrra `  dan  ulama muta`akhirin.  sedangkan  qz.7.fl `¢f
AI  A'masy  dan  orang-orang  yang  yang  mengikuti  qz.rcz `a!mya  hanya
minoritas, dan tidak boleh meninggalkan gz.ra `czf yang telah tersebar di
kalangan orang Islam. Kami memilih j'l=i  dengan menf¢s);dz.ckan
huruf i), karena bermakna berulanckali mengingatkan satu sama lain
dan pemberitahuan  supaya mengingatkan,  maka  ri7syc7z.d lebih utama
daripada fczfrfo//

Adapun  takwil  yang  diriwayatkan oleh  Ibnu Uyainch  adalah
takwil yang salah karena tidak memiliki makna berdasarkan sejumlah
alasan.  Pertama, berbeda dengan pendapat semua ahli takwil.  Kedua,
telah   diketchui   bahwa   lalainya   salah   seorang   perempuan   dalam
kesaksian yang dia scksikari adalah dia meninggalkannya karena lupa
seperti   lalainya   laki-1aki   dari   hutang  jika   dia   bingung   lalu   dia
bexpaling   dari   kebenaran.   Jika   salah   seorang   memiliki   si fat   ini,
bagaimana bisa yang ;lain  l:i; 'J;c4j °ei (menjadi  laki-1aki)  sedangkan
dia melupakan  dan  melalaikan  kesaksiarmya?  Bagi  perempuan  yang
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melalaikan   kesaksiannya,    pada   saat   itu   dia   lebih   perlu   untuk
diingatkan   daripada   menjadi   laki-1aki.   Hanya   saja   Ibnu   Uyainah
menginginkan  agar perempuan  yang  ingat, jika  temarmya  tidak  bisa
mengingat kesaksiannya, hendaknya mengingatkan apa apa yang tidak
bisa  dia  ingat  sehingga  tidak  melupckannya.  Lalu  dia  memperkuat
ingatannya      sampai      dia      menjadi       sepert-i      laki-laki      karena
kemampuannya mengingatkan temannya terhadap  apa-apa yang tidak
dia  ingat.   Sebagaimana  dikatakan  untuk  sesuatu  yang  kuat  dalam
bekerja:   j-3,   sebagaimana  dikatakan  pada  pedang  yang  telah
ditebaskan +3 ijrt  dan +3 JL?j  yaitu laki-laki yang telah berbuat,
kuat  pukulannya,  benar  niatnya.  Jika  ini  yang  diinginkan  oleh  Ibnu
Uyainah, ini adalah salah satu madzab dari mazhab yang menakwilkan
demikian. Namun jika ditakwilkan seperti itu, takwilnya akan menjadi
seperti  takwilan kami,  meskipun gz.rcz `czmya menyalahi  makna gz.rcz `¢f

yaiig kami pilih.  Makna gz.rcz `czmya menjadi benar dengan orang yang
membaca dengan men/o4¢/4an i dari firlnan-Nya: flj dan kami
tidak    tahu    ada   yang   menakwilkan    seperti    itu   dan   disunahkan
membacanya seperti  itu  „c}/feczA  dan /czs);c7z.d)  dengan makna demikian

(mengingatkan  j.ika  lupa).   Yang  benar  dalam   membacanya  secara
umum adalah bacaan yang kami pilih yang telah kami jelaskan.

Para  Ulama  menafsirkan  firman  Allah: J±£ \<S£!Ji=.i
S±5fi\C4'i±\.   "Supaya   jiha    seorang   lupa   n;;ka   yan-g    ;e-o;a;g
#!e/7gz.#gr/kcz#Jt}Jfl"   seperti    penafsiran    kami,    berdasarkan    riwayat-

riwayat sebagai berikut:

6366.     Bisyr     menceritakan     kepada     kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakankgi.;fai£:f±±;,a:±h±i;;:#pfi;ijj,%a,h#;g%i¢,g;i:

orang saksi dart orang-orang lelahi (di antaramu). Jiha tak ada
dua  orang lelaki,  Maha  (boleh)  seorang lelaki  dan  dua  orang



TafsirAlh~Thahari

perempuan   dart   saksi~saksi  yang  kanou  ridhai,   supaya  jiha
seorang  lupa  maka  yang  seorang  mengingatkannya",  A;I]ch
mengetahui hak-hck yang akan ada,  lalu Dia mengambil untuk
sebagian  mereka  dari   sebagian  orang  yang  dapat  dipercaya,
maka mereka mengambil dengan kepercayaan Allah, karena itu
lebih taat pada-Nya dan lebih mensucikan harta mereka.  Demi
umurku,   jika   dia   orang   yang   bertakwa,    dia   tidak   akan
melebihkan  tulisan  kecuali  kebaikan  dan jika  dia  orang  yang
berdosa,  patut  untuk  dia  tunaikan  jika  dia  tahu  baliwa  ada
sejumlahorangyangmenjadisaksi.]6][

6367.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far

=:C:nz#:kepdsa£%{kfi.d=a£¥ai;d£<¥-Fsa„b;'„;e¢nt/:;g
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya" .\a. belkata...
"Salali seorang di antara mereka berdua lupa lalu diingatkan oleh

yang|ainM.1612

6368.  Musa bin Harun  menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Asbath  menceritakan
kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah:  \<S£! ii< ®f
''Sz/payc[ /.I.ha  seorcz7tg  /apo'',  salch  seorang  di  antara  mereka

berdua lupa untuk bersaksi lalu diingatkan oleh yang lain. ]6] 3

6369.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
Allah:   \<S£!Ji:.i  "S%pa)/a /.jfa  seoro#g  /%pa"  Jika  salah

]6t I Kami tidak menemukan fltsar ini dalam referensi yang ada di tangan kami.
`6`2  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  rcz/sz.r  (2/562)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam  Zad  i4/  A4asl.r

(1/338).
1613  |bid.
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seorang  di  antara  mereka  berdua  lupa,  maka  diingatkan  oleh

yanglaln.`6„

6370.  Yunus  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Wahab
memberitahukan  kapada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentangflmanAllah:tsjjJfy.i\=Sf|J±#\<+qJ.;<.i''S%paya
jika  seorang  lupa  maha  yang  seorang  mengingatkannya"  ia

:a:ni::.:aub::,::a:a::f;¥kaniefmcki|,bk:::u#,.:6:;kaadnaloie:==:

Penakwilan  rlrman  AIIah:  fue€L'l;L¢f{±)f€t¥j //¢»g¢«/¢A
saksi-saksi   itu   enggan   [memberi   keterangan]   apabila   mereka
dipanggil)

Abu  Ja'far berkata:  Ahli  tafsir berbeda pendapat mengenai
para saksi yang dilarang oleh Allah rcz'o/a untuk menolak panggilan
jika diminta.  Sebagian mereka berkata: "Maknanya, Para saksi jangan
enggan untuk memenuhi panggilan jika dipanggil untuk bersaksi pada
tulisan   dan   barang-barang".   Berdasarkan   riwayat-riwayat   sebagai
berikut:

6371.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan

¥epada kami, dari Qatadah tentang firman Allah:  L' I;!{fj4t €t;Y'j•\#  "Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi -ket6rangan)

apabz./a mereha cJzpa"ggz./ '', seorang mengelilingi perkampungan

'6'4    |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sl.r  (2/562)  dan  Ibnu  Jauzi  dalam Zbd i4/ "aJJ.r

1615A;/a3}82.gadrdiantandunkunmghilangdaritekedanhamimendapatinyapada

teks lairmya.
16`6  Lihai A| Bahr AI Muhith (2n3S)



ThfsjrAth,Thabari

besar]6]7  milik  satu  kaum.   Lalu  dia  menyeru  mereka  untuk
bersaksi,  tetapi  tidak  ada  yang  quau  mengikutinya.  Ia berkata:
"Qatadah menakwilkan ayat ini:  (;! L' l;|}fi±!{ €t;Y`j   ''Ja#gr#/aft

saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka
c7z2)o7€ggz./''agarseseorangberscksiuntukorang|ain".1618

6372.  Diceritakan kepadaku dari  Ammar menceritakan kepadaku,  ia
berkata:    Ibnu   Abi   Ja'far   menceritakan   k?pada   kami,   dari
ayahnya,  dari Ar-Rabi tentang firman Allah: (;: L' \5|¢Ti±li €t;Y`j
"Janganlah    saksi-saksi    itu    enggan    (memberi    keterangan)

apczbz./a   merekcz   dzpcz7Iggz./"  ia  berkata:   "Seorang  mengelilingi
satu kaum. Lalu dia menyem mereka untuk bersaksi, tetapi tidak

?da yang mau mengikutinya. Maka Allah ra 'a/a menurunkan Y'j-\f±C\<>\.'.ffi±)i ±X.  "Janganlah  saksi-saksi _|t_u  enggan  (memberi

keterangan) apabila mereha dipanggil" 1619

6373.  AI  Hasan   bin  Yahya menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,   dari   Qatadah  tentang   firman

a

Allah:   (;3 L'\;|tT1±l{€t;Y'j   ''Ja#gr#/aft   sc!ds!.-sadsr   I.f%   e#gga#

(memberi  keterangan)  apabila  mereka  dipanggil"  ial berkata:.
"Janganlah anda enggan untuk bersaksi jika anda diminta untuk

itu".1620

Ulama   lainnya   berpendapat   seperti   mereka,   tetapi   mereka
berkata: "Wajib bagi orang yang diseru untuk berscksi, jika tidck
ada orang lain. Namun jika ada orang lain, dia berhak memilih

t6]7  S`jal.`:  kelompok  rumah jika  berdekatan,  jamaknya  aj.j>tyl.  Lihat  fiscz7!  A/  Arczb

(¢J,).
`6'8     Ibnu  Abi  Hatim  dalam  rcz/sz.r  (2/563)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  ,4/

Ma#tswr(2/12l).
1619  Ibid'

]62°   AbduITazzaq dalam  rcI/!sz.r (1/374)  dan Abu Hayyan dalam A/ BczAr A/ MWA!./A

(2173S,).
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untuk memenuhi atau tidak memenuhi panggilan. Jika dia mau,
dia boleh memenuhi  panggilan itu.  Namun jika dia tidak mau,
dia  tidak  hanis  memenuhinya".   Berdasarkan  riwayat-riwayat
sebagai berikut :

6374.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:   Abu  Ashim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:
Sufyan  menceritckan ckepada  kami,  dari  Jabir,  dari  Asy-Syarbi
tentang fiman Allah:  (i;i L' `;itfifl{ €€Y'j "/oHgr#/aft sodsz.-sczdsz.
itu enggan (memberi keterangan)  apabila mereka dipanggil" ±a.
berkata:  "Jika  dia  ingin,  dia  bersaksi,  dan jika  dia  tidak  ingin
bersaksi dia tidak perlu bersaksi, tetapi jika tidak ada orang lain

yang bersaksi, maka dia harus bersaksi". L62]

Ulama  lainnya  berkata:  "Malmanya,  Para  saksi jangan  enggan

jika   diseru   untuk   bersaksi   terhadap   orang   yang   meminta
kesaksian  dan  harus  siap  untuk bersaksi.  Berdasarkan  riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6375.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kapada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir
menceritakan kepada kami, dari AI Hasan  tentang firman Allah:Cl}±C\<>`.>.ff1±ri ±f.$3 "Janganlah saksi-saksi itu enggan  (memberi

keterangan)  apabila  mereha  dipanggil"  ±aL berkata..  A;i  Hasa.n
berkata: "Memenuhi panggilan dan bersaksi". t 622

6376.  AI  Hasan    bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kani tentang firman Allah:  tTifl{ €tl`j€if±t\:>\."Janganla;saksi~saksiitue;ggan(memberiket6rangan)

apczbz./cz merckcz d}Pcz7!ggz./" ia berkata: AI Hasan  pemah berkata:
"Ayat  ini  mengandung  dua hal:  Jangan  enggan  untuk  bersaksi

'62'  |bnu Abi Hatim dalam ra/sir (2/563) dan Zfod,4/ "asl.r (1/339).
1622  |bnu Jauri da|am Zbd ,4/ "asl.r (1/339).
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jika anda memiliki kesaksian dan jangan enggan untuk bersaksi
jikadimintauntukberscksiw.1623

6377.  AI  Mutsarma menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Abu  Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiych menceritakan

¥epadcku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:  €i€;Y'jt\}:r:\<>\.'.~+':a)i   "Janganlah   saksi-saksi   itu   enggan   (memberi

keterangan)  apabila mereka  dipanggil" , "Lkendnya., sizxpa, sa;ja.
orang Islam yang diperlukan kesaksiannya,  tidck halal baginya
untuk menolak jika dia diminta bersaksi"

1624

6378. AI Mutsanna menceritakan kepadcku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan       kepada       kami,       ia       berkata:       Husyaim
memberitchukan   kep?da   kani,   dari   Yunus   dari   AI   Hasan
tentang fiman Allah:  I;3 L' \:}¢fi±)i €t;Y'j "Jo#gr#/czfo Sadsz.-sads!.
itu enggan (memberi keterangan)  apabila mereha dipanggil" ±ii
berkata:  "Menjalankannya, jika dia diminta untuk bersaksi  dan

j ika dia diminta melcksanakannya"
1625

Ulama  laimya berkata:  "Maknanya,  Para  saksi jangan  enggan

jika  diminta  untuk  bersaksi  bagi  orang  yang  meminta  mereka
untuk berscksi". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

6379.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Sufyan
menceritakan  kepada ckami,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
tentang firman Allah:  (;3 L' \;}{Ti±l{ €tJdy`j ''Ja#ga#/aft sads!.-sadsI.
itu enggan  (memberi keterangan)  apabila mereka dipanggil" La
berkata: "Jika dia telah bersaksi".I 626

'623  Abdurrazzaq  dalam  ro/sz.r  (1/374),  As-Suyuthi  dalam  Ac7-D"rr  A/  A4a#/swr

(2/122),  Ibnu  Jauzi  dalam Zfld A/ Mczsz.r  (1/339)  dan  Ibnu  Athiyah  dalam 4/
Muharrir AI Wajiz (11383).

1624  |bnu Abi Hatim dalam rcI/sz.r (2/563).
1625  |bnu Abi Hatim dalam ro/£z.r (2/563).
t626  |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sz.r  (2/563)  dan    Ibnu  Jauri  dalam  Zad i4/  "asz.r

(1/339)'



SurchAIBaqarah

6380.  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kani,  dari €Isa,  dari  Ibnu Abi
Najih,  dari  Mujahid  tentang  firman  Allah:   I;: L' l;|¢T±±lt€€Y'j
"Janganlah    saksi-saksi    itu    enggan    (memberi    keterangan)

czpabz./a   "erefafz   dzpcI#ggz./"  ia  berkata:   "Jika  mereka  pemah
bersaksi sebe|urmyaw.1627

6381.   Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku
menceritakan kepada kani, dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari
Mujahid  tentang  firman  Allah:  (j£: l'L 15|tfifli€tY'j  ''Jo#grH/¢fo
saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereha
dzzJ¢Hggz./" ia berkata: "Jika mereka pemch bersaksi". I 628

6382.  Ya'qub  bin  mrahim  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Ibnu
Ulayyah  menceritakan  kepada  kgmi,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari
Mujahid  tentang  firman  Allah:   iji: L'`;|tTi£Ii€t;Y'j  ''/¢#g¢#/cz*
saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereha
c7zZ7¢#ggz./'',   jika   anda   pemah   bersaksi   dan   dipanggil   untuk
bersaksin.1629

6383.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Laits   menceritakan

Eepada kami, dari Mujahid {entang firman Allah:  L' l:|tTi=lt €€V`j•\}i  "Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)

czpczbz./cz  meJ~ektz  dzpcz7?ggz./" ia berkata:  "Jika itu kesaksian, maka

keljakan. Jika anda diminta untuk berscksi, jika anda mau maka

penuhilah. Jika anda tidak mau, anda jangan memenuhinya". I 630

6384.  Sawwar  bin  Abdullah  menceritckan  kepada kami,  ia berkata:
Abdul  Malik  bin  Ash-Shabah  menceritakan  kepada kami,  dari
Imran bin Hadir,  ia berkata:  Aku bertanya kepada Abu Mujliz:

::::%:J#:due:aa::mra£';1,h#a2s1.:)(."339).
1629 Ibid.

]63°As-Suyuthidalam4d-Dwrr,4/Wa#ts"r(2/121,122).



ThfsjrAth-Thabari

"Orang-orang  menyeruku  berscksi   untuk  mereka,   tetapi   aku

tidak mau bersaksi?" Dia menjawab: "Tinggalkan apa yang anda
benci.  Jika  anda pemah  bersaksi  maka  datanglah jika  diminta
berscksiw.1631

6385.  Ibnu  Wcki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Jabir, dari Amir ia
berkata:  "Saksi  itu  berhck  memilih  selama  dia  belum  pemah
bersaksiw.1632

6386.    AI    Mutsarma   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Amr
menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Husyaim  menceritalkan

Eepada kami, dari Yunus dari Ikrimali tentang firman Allah:  t'j`\}±C\<>`.'.ffi±:it ±X.  "Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi

keterangan)   apabila   mereha   dipanggil"   .lil  be;ikata...   "Uatck
memberikesaksianw.1633

6387. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun
menceritakan       kepada       kami,       ia       berkata:       Husyalm
memberitahukan  kepada  kami,  dari  Abu  Amir  dari  Atha`,  ia
berkata: "Dalam bersaksiw.1634

6388.     Ya'qub     menceritckan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritakan kepada kani,  Abu  Amir AI  Muzni  menceritakan
kepada  kami,  ia  berkata:  Aku  mendengar  Atha`  berkata:  "Itu
dalam  hal  memberikan  kesaksian,  yaitu  firman  Allah:   €r;Y'j
E\}±6\<.I.I.Iti±)i   "Janganlah   saksi-saksi  . i_tr   enggan    (memberi

keterangan) apabila mereha dipanggi|N .\63S

'63'   |bnu Tauzi dalam Zad zlJ Mas}.r (1/339).
1632 |bnu Abi Hatim dalam rcz/s!.r (2/563).
1633   |t)nu Tauzi da|am Z¢d ,4/ M¢s!.r (1/339).
'634 |bnu Jauzi da|am Zczd A/ Masz.r ( 1/339) dan Ibnu Athiyah dalam AJ A4wAclrrz.r A/

Wczjz.z(1/383).
1635   Ibid.



SurahAIBaqarch

6389.     Ya'qub     menceritakan    kepadaku,     ia    berkata:     Husyaim
menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Abu     Marrah
memberitalukan kepada kami dari AI Hasan: Seseoang bertanya

padanya:  "ku diminta bersaksi  sedangkan cku tidak s]cka untck
berscksi?"   Dia   berkata:   "Jika   anda   tidak   mau,   anda  boleh
menolakpanggi|anituw.1636

6390.   Ya'qub   menceritckan   kepada   kani,   ia   berkata:   Husyaim
menceritakan  kepada  kami,  dari  Mughirah,   ia  berkata:   Aku
bertanya  pada Ibrahim:  "Aku  diminta untuk bersaksi,  tapi  aku
takut  lupa?"  Dia  berkata:  "Jika  anda  tidak  mau,  anda jangan
berscksiM.1637

6391.    Ibnu    Basysyar    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir
menceritakan dari Atha` , ia berkata: "Untuk bersaksi". I 638

6392.  Ibnu  Waki'  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku
menceritakan kepada kami,  dari  Syuraik dari  Salim  AI Afthas,

a
dari  Sa'id  bin  Jubair tentang  firman  Allah:  (;3 L'l;|€fifli€t;Y`j
"Janganlah    saksi-saksi    itu    enggan    (memberi    keterangan)

czpczbz./a   mereha   c7zPczHggr./"   ia   berkata:   "Jika   mereka   pemah

bersaksiw.1639

6393.  AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Suwaid  bin
Nashr menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ibnu AI Mubarak
memberitahukan  kepada  kami, cdari  Syuraik,  dari  Salim,  dari
Sa'id   tentang   firman   Allah:    ij;:L'\;!¢fi±l{€€Y`j   ''Ja#gr7c/aft

'636  Sai'd bin Manshur dalam Sw#fl" (3/977) nomor 465.
1637|bnuAthiyahda|am,4/Ww*am.r,4/Pya/.I.z(1/383).
1638  |bnu ]auri da|am ZirdA/ Ma£I.r (1/339).
'639 |bnu Abi Hatim dalam  ra/sz.r (2/563) dan Ibnu Athiyah dalam -4/ MWAa!rrz.r A/

Wa/.I.z(1/383).



TlafsirAch-Thbari

saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereha

dycz7!ggz./" ia berkata: "Orang yang memiliki kesaksian"
1640

6394.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari

gi

As-Suddi tentang firman Allah:  {;3 L'l;|€Ti±li€tY'j  ''Ja#gr#/c}fr
saksi-scksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka
dzpcz7]ggz./" ia berkata:  "Scksi tidak boleh menolck memeberikan
kesaksianjikadiamemi|ikiwcktu|uangw.1641

6395.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kani,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan

¥epadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya pada Atha` :`l}16\<>\.'.ftiSri ¢X.4'3 "Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan)     apabila    mereha    dipanggil"?    DIE    Tn[ed]a:wato;to..
"Mereka  yang  pemah  bersaksi".  Ia  berkata:  "Seseorang  boleh

dipaksa jika dia tidak mau bersaksi".  Aku bertanya pada Atha` :
"Bagaimana  keadaannya?  Jika  dia  diminta  untuk  menulis,  dia

wajib  melaksanakannya.  Jika  dia  diminta  untuk  bersaksi,  dia
tidak wajib  untuk bersaksi jika dia tidak mau?".  Ia menjawab:
"Demikian  juga  wajib  bagi  penulis  untuk  menulis  dan  tidak

Wajib bagi saksi untuk bersaksi; saksi itu banyak". ]642

6396.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepa[da  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata
tentang firman Allah:  i;: C `S|tTifl{ €t;Y`j  ''/cz#g¢#/¢fo sczdsz.-sadsz.
itu enggan  (memberi keterangan)  apabila mereka dipanggil" La
berkata:  "Jika dia bersaksi,  dia tidak enggan jika diminta untuk
datang memberi kesaksianw.1643

1640   Ibid.

[64` |bnu Athiyah dalam j4/ MWAarrl.r zlJ  Wa/.I.z (1/383).
'642 |bnu Athiyah dalam ,4/ A4lwAarrz.r A/  W¢/.I.z ( I/383) dan lbnu Jauzi dalam Zad A/

Mas;.r(1/339).
1643 |bnu ]auri dalam Zad j4/ Masz.r ( 1/339).



SwrahA[Baparch

6397.     Bisyr    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritakan
kepada  kalni,  dari  Qatadah  tentang  firman  Allah:   ;f{£It€€Y`j
"Janganlch  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)"  ia

berkata:   "AI   Hasan      menakwilkannya:   "Jika   dia   memiliki
kesaksiandandimintauntukme|akukannya".t644

6398.  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid   memberitahukan   kepada   kami,   ia   berkata:   Juwaibir
memberitahukanE   kepada   kami,    dari   Adh-Dhahhck   tentang
firman   Allah:    i;: L'l;|¢fi±li€tY`j   ''JongcI%/aft   sads!.-sadsz.   j./%
enggan   (memberi  keterangan)   apabila  mereka  dipanggil"  ±a
berkata:   "Jika   seorang  yang  menuliskan   kesaksiannya,   yang
menyaksikan   bahwa   seseorang   bersaksi   dan   penulis   yang
menuliskan tulisan diminta untuk menjelaskan kebenaran, maka
mereka  wajib  menjawab  panggilan  itu  dan  bersaksi  atas  apa

yang telah mereka saksikanM. ]645

Ulama  lainnya berkata:  "Pada awalnya ini  adalch perintah dari
Allah  ra'cz/cz  pada  laki-1aki  dan  perempuan  untuk  memenuhi

panggilan jika diminta untuk bersaksi pada hak-hak yang belum
pemah  mereka  bersaksi,  bukan  untuk  menjalankan  kesaksian,
tetapi   ini   adalah  perintah   sunch  bukan  wajib".   Berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

6399.  Abu AI  Aliych AI  Abdi  Isma'il bin AI  Haitsain menceritakan
kepadaku, ia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami,
dari  Fudhail  bin  Marzuq  dari  Athiych  AI  Aufi  tentang  firman

C

Allah:   i;: L'`5i¢fi±li€€Y'3'   ''J¢nga!#/aft  sads!.-5adsi.  z.f%   e#ggcl#

(memberi  keterangan)  apabila  mereka  dipanggil"  .Ta belkzrfu.

`644Abdurrazzaqdalamra/s!.r(I/374)danlbnuJauridalamZadA/MflsJ.r/1/339).
'645  Abu Hayyan dalam 4/ BaAr A/ "wA!.f* (2/735) dan AI Mawardi dalam ,4#-IVwha!

wa AI Uyun (\1357).



r||afsir Ath:Thbari

"Anda  diperintch  untuk  berscksi.  Jika  anda  mau,  berscksilah.

Jikaandatidakmau,andajanganberscksi".]646

6400.   Abu   AI   Aliyah   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Abu

Qutaibah menceritakan kapada kami, dari Muhammad bin Tsabit
AI Ashri, darn Atha` dengan riwayat yang serupa. ]647

Abu  Ja'far  berkata:   "Pendapat  yang  paling  benar  adalah

pendapat yang mengatakan bahwa malmanya adalah saksi tidak boleh
menolak  untuk  bersaksi   di   dapan   sultan   atau  hakim   yang   akan
menuntut hck  seseorang dari  orang yang wajib memenuhinya.  Kami
mengatakan pendapat ini  yang paling benar dibanding pendapat  lain
karena Allah ra 'fl/¢ berfiman:  I;: L' `:|tfi=li €tY`j  ''Jcz#gr7!/aft s¢dsi.-
saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereha  dipanggil",
Dia memerintahkan mereka untuk menjawab panggilan untuk bersaksi
karena   Dia   menetapkan   mereka   dengan   sebutan   saksi.   Mereka
hendaknya bersaksi  karena telah mendapat  sebutan  saksi.  Seseorang
tidak  boleh  dianggap  sebagai  saksi  jika  sebelumnya  tidak  pemah
bersaksi.   Jika  mereka  belum   pemah  bersaksi,   maka  tidak  boleh
dianggap  sebagai  saksi.  Karena jika  sebutan  saksi  diberikan  kepada

yang  kesaksiannya  tidck  dianggap  ada maka  di  atas  muka bumi  ini
tidak  ada  seorang  pun  yang  akalnya  sehat  kecuali  pasti  dia  berhak
disebut saksi, yakni dia akan bersaksi atau dia layak. Karena bersaksi
sekalipun  salah  tetap  dinamckan  saksi  kecuali  orang  yang  bersaksi
untuk orang lain dan pemah bersaksi maka sebutan ini wajib atasnya.

€

Telah   diketahui   bahwa   makna   firman   Allah:    {j;:L'\;}¢Ti=lt€tY`j
"Janganlah   saksi-saksi   itu  enggan   (memberi  keterangan)   apabila

mereha  c7zZ7cz77ggz./"  adalah  orang  yang  sifatnya  telah  kami  jelaskan

yaitu orang yang menjaga kesaksian, lalu dia dipanggil untuk bersaksi
karena  orang  yang  tidak  pemah  bersaksi  tidak  berhak  dinaniakan
saksi.   Masuknya   J`    dalam   kata   ¢fifli   ''Sadsz.-s¢dsz.   I./w''   adalah

'646  A| Mawardi dalam A#-IVwha/ wa j4/ I/}Jw# ( 1/357).
1647  A| Mawardi dalam A#-IVwhaf wa .4/ I/};w# ( 1/357).

--------------------     (



Sw7ichAJBquanch

petunjuk  yang  jelas  bahwa  yang  dilarang  untuk  tidak  menjawab
panggilan untuk bersaksi adalch orang-orang yang telah dikenal dan
mereka  telah  berscksi  dan  mereka  adalah  orang-orang  yang  berhak

|=¥:de¥e5?S±+ug:j##g€„:j';¥i:?:¥fe¥„:#"i
orang saksi dart.orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua
orang lelaki, Make foolch) seorang lelaki dan dua orang perempuan
drrz.  sadsz.-sodsz.  j;a#g  ham#  rz.dftaz.''.   Jika  demikian  halnya,   telch
diketahui bahwa mereka diperintah untuk menjawab panggilan orang

yang memanggil  mereka untuk bersaksi  setelah  sebelumnya mereka
pemah berscksi. Kalau perintah itu untuk orang yang menolak untuk
berscksi, pasti dikatalkan: I;: L' I:i¢fi±lt 6€Y`j. Tetapi perintah itu tidak
demikian, karena kani mengatakan pada orang yang dipanggil untuk
bersaksi. Jika di tempat itu tidak ada orang lain yang pantas bersaksi
selain    dirinya,    maka    wajib    baginya    menjawab    orang    yang
memanggilnya untuk bersaksi sebagaimana wajib bagi penulis jika dia
diminta untuk menulis di tempat yang tidak ada penulis selain dirinya,
saperti juga orang yang berada di suatu tempat dimana tidak ada orang
selaln dirinya yang mengetahui perkara iman dan  syari'at Islam,  lalu
datang orang yang tidak mengerti masalah imam dan syari'at Islam dan
memintanya untuk mengajarinya dan menjelaskannya, maka dia wajib
mengajari    dan    menj.elaskannya.    Dengan    ayat    ini,    kami    tidak
mewajibkan pada sescorang untuk menjawab panggilan bersaksi jika
dia dipanggil untuk pertama kali untuk bersaksi, tetapi dengan dalil-
dalil lain yang telah kami sebutkan, seseorang wajib membela hak hak
saudaranya sesama Muslim.   ¢fi=Ii adalah jamak dari 'J*.

Penakwi]an  r]rman  Allah:   *jL!a3±lf fe; :i;±=3eill;:gY`;
iS (Dan janganlah  kamu jemu  in;nul'is  huti;ng -i;u,  bat-k  ke;il
moupun besaT sampal bates waktu membayarnya)



T]afsir Ath-~ri

Abu  Ja'far berkata:  "Mcksud AIlch  r¢'a/cl  dengan firman-
Nya:  Wahai  orang-orang  yang  memberi  hutang  pada  orang-orang,

jangan bosan sampai walchi yang ditentukan untuk menulis hck kalian,
sedikit   atau  banyak   c,q};:i fj|  "Sa!mpa!.   bafas   w¢faw   memb&);¢m)/o''
sampai  waktunya.  Sesungguhnya tulisan  itu  men8hitung walrfu  dan
harta".

6401.   AI   Mutsanna   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan  kapada  kami,   ia  berkata:   Ibnu  AI   Mubarck
memberitchukan  kapada  kami,  dari  Syuraik  dari  Laits  dari
Mujahid tentang flman Allah:    !is=j !;;i :i;£<3®fij!£iij
•,!{±1x&). "Dan janganlch kamu jem; menulis  hutang itu,  baik
kectl  maupun  besar  sampai  batas  waktu  membayarnya"  ia
berkata:  "Itu adalah hutangM.1648

Makna  fi:rman  AIlaln..  {5Zfi43  "Dan janganlah  kamu jemu",

jangan kalian bosan. Dikatakan:
juga Labid berucap:

aAL.j aA~L* ?Li ufc c-

nni±' 'i+:i :u~ai fife jiji3   #  i@,¢3 ;a.I * :i; rfe'3

Dan, ucapan Zuhair:

Ho+fLj+ di' ii|dy _S> *iL:  #   ii3; i;3 ;tl®l d,6L: :±i

Yaitu saya bosan.

'648Lihatra/s[.rMw/.aw(hal246)danlbnuJauzidalamZkd.4/"asz.r(I/335).
'649 Bait ini diucapkan oleh Lebid bin Rabi'ah dari kasidahnya yang menyebutkan

panjang   umumya   dan   kebosanarmya   akan   hidup   dan   dia   membicarakan

i65oP£:,9t¥-dp£::g:¥::;hL2£:=f:Wba:¥:]4§Lha,sa|ahseorangdan3penyaIT
papan atas. Bait ini dari "w 'cz//aqamya yang terkenal dalam menceritakan akhir
peperangan antara Dahis dan AI Ghubara`.  Makna i.~l- £qiJl t-saya bosan.
`j]\£I`: kesulitan dan kesukaran. Lihat Dz.wan hal. 86.



SttrahAIBapcirah

Sebagian  ahli
Allah:  -,tij fjl
waktu    saksi
kesaksiarmya
sebelumnya.

Nahwu  dari  Bashrch  berkata:  "Takwil  firman
"Sampai  batas  waktu  membayarnya"   s,:arrxpall

dan    maknanya:    "Sampai    wcktu    di    mana
dibolehkan".    Kami    telah    menjelaskan    ini

Penakwilan firman Allah: Sf fig J#i;=|7`S (Yang demikian
itu, Iebih adil di sisi Allah)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  rcz'cz/¢  dengan  firman-
Nya itu: Kalian harus menuliskan hutang sampai waktunya". Maksud-
Nya dengan Jali: "Lebih adil di sisi Allah r¢'a/cz". Dikatakan:   J2rii
JaulA j-j thLul` JaulJ~ j{i fu-` jika dia adil dan benar dalam
memberi hukum. Jika dia zhalim dikatakan:  thjri Jaulj~ j{6 J2ri, di
antaranya  firman  Allah:   \=lfi ;i{£},i;g£ 6JE£.i 6fj   ''4dapw#  oroHg-
orang yang menyimpang dari kebenaran, Maha mereka menjadi kayu

apz.  bczgz.  #ercz4tz /.¢fo¢JtHcrJ#"  (Qs.  AI  Jim  [72]:   15),  yaitu  orang-orang

yang zhalim" .

Sekelompok ahli  tafsir  sependapat  dengan kami,  berdasarkan
riwayat berikut ini:

6402.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As~Suddi    tentang    firman    Allah:    ,dt±± J±:i;<j,`S      ''ya#g
demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi Allah"  ±a. berkata... "Lehih a,dill di
SisiAllahraJa/c,M.1651

Penakwilan     firman     Allah:      5i{±}|,r}iB     /D¢«     /ebJ.A
menguatkan persaksian)

]65[    As-Suyuthi  dalam 4d-Dwrr A/ Mcz"tswr  dari  Qatadah  (6/565)  dan  dia  hanya

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

I---------------
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Abu Ja'far berkata:  "Maksud Allah  ra'a/cz  dengan fiman-
Nya itu: Lebih benar untuk kescksian. Asalnya dari perkataan:   4EEEEE=~3i

CjL.C A3.r ls` tdjrjf cr"Saya meluruskannya dari bengkoknya, jika
saya luruskan maka ia menjadi lurus". Buku catatan lebih adil di sisi
Allah ra'a/a dan lebih benar bagi kesaksian para saksi atas apa yang
ada  di  dalamnya  karena  buku  itu  mengandung  lafazh-lafazh  yang
ditetapkan oleh penjual dan pembeli, orang yang memberi hutang dan
orang yang berhutang. Tidak ada perselisihan pendapat antara ucapan

para  saksi   dengan  kesaksiannya  karena  kesaksian  mereka   sesuai
dengan apa yang tercatat dalam buku. Jika terdapat kriteria seperti itu
maka akan lebih jelas bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa yang
diajukan kapndanya dan itu lebih ndil di sisi Allah ra'cz/a karena Dia
memerintahkan   itu,   dan   menSkuti   perintah   Allah   rcz'a/a   tidck
diragukan  lagi  lebih  adil  di  sisi-Nya  dari  pada  meninggalkan  dan
melangganya.

Penakwi]an  firman  AI]ah:   t£6jY16:1B  /I)ow  /cbl.A  dek¢f
kepada tidck [menimbulkan] keraguanmu)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud Allah  ra'a/a!  dengan  firman-
Nya:  i3:16 yakni lebih dekat, dari kata jjull yaitu +jJJ`  yaitu dekat.
Ma;ksnd AIlah Ta'ala..  i:±.€ft3i`   "Tidak (menimbulkan)  keraguanmu",
kalian tidak ragu dalam bersaksi". Berdasarkan riwayat berikut ini:

6403. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi  tentang  firman  Allah: t36j:€i'6;i3  ''Do#  /ebz.fa  deha/
kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu"  .+a be;Hrata:. "langa:n
kalian ragu dalan bersaksiw.]652

Maknanya:   "Wchai   manusia,  janganlah   kalian   bosan   untuk
menulis hak kalian pada orang yang kalian hutang piutangkan

1652  |bnu Abi Hatin dalam 7a/sir (2/565).
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sampai waktu tertentu, besar atau kecil karena tulisan kalian itu
lebih  adil  di  sisi  Allah  rcz'cz/cz  dan  lebih benar untuk kesaksian

para  saksi  kalian,   lebih  dekat  bagi  kalian  untuk  tidak  ragu
terhadap  apa yang  dipersaksikan  oleh para  saksi  kalian berupa
hak dan waktu jika itu ditulis.

Penakwi]an      firman      AIlah: G3J.33€j+,a:i;£g36£Zbi ~fL
G\if esrf'c}€± g5= ;S .;±± ([Tulislah mu'amalahmu itu], kecuali

jika  mu'amalah  itu  perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di
antara  kamu,  maka tidak ada  dosa  bagi  kamu,  Dika]  kamu tidak
menulisnya)

Abu Ja'far berkata:  "Kemudian Allah ra'¢/a mengecualikan
apa yang dilarang-Nya, yaitu merasa bosan menulis hak mereka pada
hutang yang diberikan kepada orang-orang yang berhutang, dan tidak
mewajibkannya   jika   jual   belinya   kontan   dan   langsung   diserah
terimakan, maka Allah rcz 'cz/a memberi keringanan pada mereka untuk
tidak  menulis  buku  hutangnya  karena  masing-masing  pihak  yaitu

penjual dan pembeli memegang apa yang diwajibkan baginya sebelum
jual  beli  dan  sebelum  berpisah  dan  tidak  perlu  satu  pihak  menulis
milik pihak lain.  01eh karena itu Allah ra'a/¢ berfirman:  Sj:= j 'fL
•;=S C6|±.i '-.;ri[,i €®;if±, " (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jiha

mu'amalah  itu  perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara
kczmw'', yang tidak ada tempo, penundaan dan cicilan   1€i £\=£ *S; I;SSr
l1Si33   "Maka   tidak   ada   dosa   bagi   hamu,   Oika)   kamu   tidak
me#w/I.s#)/cz " ia berkata:  "Tidak mengapa kalian tidak menuliskannya,

yaitu perdagangan yang tunai".

Mayoritas    ahli    tafsir    berpendapat    sama    dengan    kami,
berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

6404.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
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AS-Suddi   tentang   firman   Allah: `S.;.i €|;±C :;:;;Sj== ®i ~€ib
•;F=S "(Tulislah mu'amalchrm itu), kecuali jiha mu'amalah itu

perdagangan  tunai  yang  ka:nm jalankan  di  antara  kamu"  La
berkata:  "Kalian  berada di  negeri  di  mama  kalian  melihat jual
beli  secara kontan dan langsung diserah terimakan, maka tidak
adadosabagimerekauntuktidakmenu|iskannya".1653

6405.   AI   Mutsanna   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritckan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kani,  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
Allah:   £,Jj *j|!±=j !;;;:i;±:blij¥ij   ''Da»   /.a#gcz7?/aA
hamu jemu menulis hutang itu, balk kecil maupun besar sampai
ba!fas   wafaw   memba)Jany¢"   sampal    tf|££%1€i£\i;#;jSS
"Maha tidak ada dosa bagi kanu, Oika) kanu tidak menulisnya"

ia berkata: "Allah Ta 'a/¢ memerintahkan agar kalian tidak bosan
menulisnya   besar    atau   kecil    sampal    waktunya    dan    Dia
memerintahkan atas apa yang diserah terimakan secara langsung
agar  disaksikan  baik  itu  kecil  atau  besar  dan  Allah   ra'cz/cz
memberikeringananbagimerekauntuktidakmenu|iskannya.L654

Ahli  qz.rcz `cz/  berbeda  pendapat  dalam  membacanya.  Mayoritas
ahli  gz+¢`¢/  dari  Hijaz,  Irak  dan  lainnya  membaca  Sj:=®i~€|
€|;p,C :i;±£±3 `655 dengan 7ia/a ' dan sebagian ahli gz.ra `a/ dari Kufah
membacanya  dengan  #asfaab.   Walaxpun  dalam  bahasa  Arab
dibolehkan,   karena   orang   Arab   meHas%abkan   #czfrz.rczfe    dan
mcz# '%f bersana ®\ ---- r  dan menyimpannya dalam  ®t-i  secara

1653  |bnu Abi Hatim dalam ra/sJ.r (2/565).
16S4  Ahou Havya.n dalam AI Brihr Ai Muhith (2n39)-
]655 Ashim me||hoaca :+>+ 3)¢ ®j£-oi li dengan rmhab dan nraknanya kecuali hutang

piutang  itu perdagangan yang tunai dan 7»«'Irma/aA  adalah perdagangan  yang
tunai,  dan ahli  qz'ra `a/ lainnya nenhaca dengan na/a' dan rmknanya kecuali
dalam perdagangan tunai sebagaimana potongan ayat sebelumnya: 6,- j3 ®C' ®lj

yaitu terdapat orang yang mengalami kesulifan.  Lihat JJ"i/.aA A/ gz.ra `a/ (hal.
\51), AI Bahr AI Muhith (2n39| dam AI Muhawir AI Wajiz (11383, 384).
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m¢jw (tidak diketchui). Mereka berkata:    |S;96 ¢lfb Glib bd °®}

a:-:iJ:i:;:aufr:iar#:ani|y:|gd*;:;a,e:¥:a:,:ini#(h:a¥::
aichir).    Orang    yang    memilih   qz.7.¢`czf    ini,    kemudian    tidak
membolehkan gz.rcz `czf lainnya yaitu membaca 6j-U-` ijL*j`
dengan    ra/cz'    karena    ijma'    ahli    gz.rcz`czZ    dan    karena    itu
menyimpang  dengan  orang  yang  membacanya  dengan  Hczsfe¢b
dan penyimpangan tidak bisa dijadikan hujjah. Seperti perkataan

penyair dengan #czsfo¢b :
".,j¢J*;G£,JJ,;,      #     jjf ,I,f<;i:in`;i;£f

Dan perkataan lairmya:

nov|=fLf|f \;i.i;'u6~`;i     #      6,|£j8igfj}3

0rang  Arab  melakukan  itu  dalani  #cz4z+flfo  seperti  yang  telah
kami   jelaskan   dengan   mengikutkan   4feabar   "czkz.raA   kepada
z.sz."nya di antara hukum ®lJ adalah marfu' dan manshub bisa
mcz#sfoztb  atau mar/w'.  Jika mereka mercz/czkan keduanya,  maka
mereka  menyebut  yang  mengikuti  nakirah  adalah  khabamya.
Jika mereka menashabkannya, mereka menyebut saudara .\J
ma#sfewb   dan   m¢r/w'  dan   mereka   menemukan   #cz4z.rczfo   yang
diikuti    frfa¢Z7czmya    [dan    mereka    me#czsfoczbkan    #¢frz.rcz%    dan

mengikutkannya  dengan  frfoczb¢mya] t658  dan  menyembunvikan

yang    mcz/.few/   karena   mengandung   cJfoczmz.r.    Sebagian    orang
menyangka  bahwa  orang  yang  membaca €jjp,C :i;I;g3Sj:= ®i ~iL
"(Tulislah   mu'amalahmu   itu),    kecuali   jika   mu'amalah   itu

[656  Bait ini terdapat dalam h4lcr'a#I. 4/ gwr'cz# karya AI Farra`  (1/186).
'657 Bait ini diucapkan oleh Amr bin Sya's. Bait ini terdapat dalam A4lcz 'a#z. A/ gwr'¢#

karya AI Farra` (1/186). Makna ucaparmya: +r`f `S yaitu yang sangat sukar.
]658 Apa yang ada di antara dua kunmg hilang dari teks dan kami mendapatinya pada

teks lairmya.
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perdcrgr7!gr#   JWJ7czz.'',   maknanya:   "Kecuali   pada   perdagangan
tunai dan dia menyangka pembaca harus membacanya:  ®ji.
dengan  g  dan  mengabaikan  qz+tz`af yang  benar  dari  segi  I.'rczb
dan  mewajibkan  sesuatu  yang  tidak  mesti  diwajibkan.  Hal  itu
karena  orang  Arab  jika  membuat  bersama  ®\L  #afa.raft
7#w'cz##ats    dan    #a!'amya    atau    k*aba7'nya,    mereka    kadang
7»e#f& '»z.tskcz#  ®lJ  day  kadang  m®emzfdza¢kharkannya.  tyf,ere®ka
berkata:  6:i:;:i6 ::;;=p a;:j\; ®`=+1r e! dan 6:;;...=p a;:jl; elf ®!
tiJ:i-i.Li.  ®lJ  dimztd'zakharkan, 'jika  7tofa.7~aA  di'#asAabkah

karena  menjadi  mcI#'w/  atau  kadang  dir¢/clkan  atau  kadang
di/a '7® I.tskan.

Sebagian ahli Nahwu dari Bashrah menyan9ka bahwa perkataan
mereka:  €je£ :i;±S; S|# di~€| dire/& kan karena maknanya f¢m7«
(sempuma)  dan  tidak  memerlukan  *7zczbar.  Maknanya:  Kecuali
ada atau terdapat atau teljadi, maka dia mewajibkan pada dirinya

yang  selama  ini  tidck  wajib  baginya.  Karena  dia  mewajibkan
dirinya  dengan  itu  karena  jika  dia ,tidak  mgndapatimu  pasti
menjadi ma!»sfr«b dan dia mendapati ij-U-`6jl*j`  di7~&/¢ kan
dan   mengabaikan   pembolehan   firman   Allah: j±=i; \{ffj.i
"Yang hamu jalanhan  di  antara kamu" Tnemj]aidi khabar  0\1,

maka  dia  merasa  tidak  perlu  mewajibkan  dirinya  dengan  apa

yang dia wajibkan. Pendapat sebagian ahli Nahwu dari Bashrah
yang telah kami ceritakan tidck salali dalam bchasa Arab, tetapi
yang kami katakan lebih menyerupai perkataan orang Arab dan
lebih benar dari segi makna karena dalani firman Allah: \{S|J.±
•;±=;S  "Yang  kamu jalanhan  di  antara  kamu"  aida 2  a,1asan.

Pertqua, da,lan posisi »asAob dia menempati posisi Afoczbczr e¢
dan 6,jpu-'6j\a=lt  menja,di isz.mny,a. Kedua, ia menempati posisi
rtz/& ' karena  mengikuti  6jEEJ>U-16j\s*=ll   karena  kfoczbar  #ofa.rtzA

mengikutinya  sehingga  penakwilannya  menjadi:    6:+ZJ€ bi `Y!
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+++

i:rl+\S i:PG- i3\£j} (Kecuali ada perdagangan tunai yang
bexputar di antara kalian).

Penakwilan     firman     Allah:     ;fife:lsL{Jlij;Tj     /D¢»
persaksikanlah apabtla kamu berjual belt)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  r¢'cz/a  dengan  firman-
Nya  itu:  Carilah  saksi  pada  barang  yang  kalian  hutang  piutangkan
besar  atau  kecil,  cepat  atau  lanbat,  kontan  atau  dicicil,  karena  cku
meringankan  kalian  untuk  tidak  menulis  buku  catatan  hutang  pada
barang yang berputar di antara kalian yakni perdagangan yang kontan
dan berputar dari tangan ke tangan, tetapi keringanan-Ku bukan untuk
meninggalkan kesaksian pada barang yang kalian jual atau beli karena
dikhawatirkan clan timbul kerugian pada masing-masing pihak.  Jika

penjual   menyalahi  jual   beli,   dan   pembeli   harus   memiliki   bukti
kepemilikan  barang  yang  dijual  dan  ketika  pembeli  tidck  memiliki
bukti   pembelian,   maka   saat   itu  yang   dipegang   adalch  perkataan

penjual  dengan  sumpahnya  dan  status  barang menjadi  miliknya dan
harta    pembeli    hilang    dengan    bathil.    Jika    pembeli    menyalahi

pembelian,   sedangkan   barang   telah   hilang,   maka   penjual   wajib
menerima harga barang yang dijualnya,  kemudian bila dia (pembeli)
bersumpah   maka  hak  penjual   untuk  meminta  harga  barang   dari

pembeli menjadi batal.  01eh karena itu,  Allah  rcz'cz/a memerintahkan
kedua belah pihak untuk mencari saksi agar hak masing-masing pihak
tidak hilang oleh pihak lain.

Kemudian para ahli  tafsir berbeda pendapat mengenai makna
firman  Allah:  r€li< `S£{Ji+I;fj  "D¢# pers'czdsz.4cz#/czfe  apczbz./a  fro7"w

ber/.wo/ be/I.'',  apakah ayat ini perintah wajib  dari Allah  rcz'a/cz  untuk
menc`ari  saksi ketika jual beli  atau perintah sunah?  Sebagian mereka
berkata:  Ini perintah sunah.  Jika dia mau dia mencari  saksi, jika dia



Tzaf sir Ate:Thwi

tidck  mau  dia tidck  perlu  mencarinya.  Bedasalkan riwayat-riwayat
sebagai berikut:

6406.  Ibnu  Wcki'  kepada  kami,  ia  berkata:  Ayahku  menceritckan
kapada  kami,  dari  Ar-Rabi'  dari  AI  Hasan    dan  Syaqiq,  dari
seseorang,   dari   Asy-Syabi  tentang  firman  Allah: I:|i;1+i;ij
;i:S.):i  "Dan  persaksikanlch  apabila  ka:rm  berjual  beli"  ia
berkata:  "Jika dia ingin, dia bersaksi. Jika dia enggan, dia tidak
bersaksi. Tidakkch anda mendengar fiman Allah:  fci;; 6ij39
'};;4l':Sij^6fti.'5S` us.    "Aha   tctapi   jiha   sebagian   karm

mempercayai   sebagian   yang   lain,   mcka   hendaklah   yang
dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  quutangnya)``  (Qs.  A;i
Baqarch [2]: 283).1659

6407. AI Mutsanna menceritckan kepadaku, ia berkata: AI Hajjaj bin
AI Minhal menceritckan kapada kami, ia berkata:  Ar-Rabi' bin
Shabih  menceritakan  kepada  kami,  ia  bekata:  Aku  bertanya
pada   AI   Hasan:   "Apa   pendapathu   tentang   firman   Allah:
;3:i.):3 \{>\,.l~3'Li3f}3  "Dan  perscksikanlch  apabila  karm  berjual
be/I.'?  Dia  menjawab:  "Jika  anda  bersaksi  atasnya,  mcka  dia

percaya  pada  apa  yang  anda  miliki.  Jika  anda  tidak  berscksi,
maka tidak apa-apa" 1660

6408.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan  kepada  kani,  dari  Ar-Rabi'  bin  Shabih  ia
berkata:   Aku  bertanya  pada  AI  Hasan  :  "Wahai  Abu  Sa'id,
firman  Allah:  jilt;: ls!i;1+;fj  "DaH persads!.fa#/aft  apa6!./a
ha7"w  ber/.w¢/ be/I.'',  aku menjual pada seseorang dan  aku tabu
bahwa dia tidak membayar dalam dua atau tiga bulan,  apakch
anda melihat keburukan jika aku tidak bersaksi  atasnya?"  Dia

'659   |bnu Abi Hatim dalam ra/si.r (2/566) dan lbnu Athiyah dalam ,4J MWAarr!.r A/

Wajl.z(1/384).
'66°  |bnu Athiyah dalam ,4/ "wham.r i4J Wrajfz (1884).



SwrclhAIBaqc.rah

menjawab:  "Jika anda bersaksi  atasnya, maka dia percaya pada
apa yang anda miliki. Jika anda tidak berscksi, maka tidak apa-

apa"
1661

6409.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   al-Hajjaj
menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Yazid   bin   Zurai'
menceritakan  kepada  kami,  dari  Daud  dari  asy-Sya'bi  tentang
firman  Allah:  r€C;< `Sii;1+i;f5   ''Da#  persa!dsz.ha#/¢fe  opflbz./¢
4amw   ber/.wcz/   be/I."   ia   berkata:   "Jika   mereka   mau,   mereka
bersaksi. Jika mereka tidak mau, mereka tidck bersaksi". I 662

Ulama  lainnya  bexpendapat  bahwa  memberikan  kesaksian  itu
adalah waj ib, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

6410.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami,  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
Allah:i€i£€3<±;#;±=r;t¥|J.±€j+,i:£36j3®i~ii
G`Si33 "(Tulislah mu'amalahmu itu) , kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara hamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu,  Oiha) hamu tidak menulisnya" tctap±

persaksikanlah     jika     kalian     beriual     beli.     Allah     rcz'¢/cz
memerintahkan   atas   barang   yang   diserah   terimakan   secara
langsung   agar   mereka  bersaksi   baik   barang   itu   besar   atau
kecii.1663

6411.   Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:
Yazid   memberitahukan   kepada   kami,   ia   berkata:   Juwaibir
memberitahukan  kepada  kami,  dari  Adh-Dhahhak,  ia  berkata:
dari jual  beli  yang kontan.  Jika dia mau,  dia bersaksi.  Jika dia
tidak mau,  dia boleh tidak bersaksi.  Jika jual beli tempo, Allah

1661  Ibid.

1662 Ibid.

\663 Lihai A| Bahr AI Muhith (21740)-
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Ta 'a/a memerintahkan untuk menulis dan bersaksi atasnya dan
itu di tempat transaksi.1664

Abu  Ja'far  berkata:  Pendapat  yang  paling  benar  adalah
bahwa memberi kesaksian bagi penjual dan pembeli adalah wajib dan
fardhu sebagaimana kani jelaskan bahwa semua perintah Allah ra 'cz/cz
itu  wajib  kecuali  ada  alasan  dari  sisi  yang bisa diterima bahwa  itu
sunch dan anjuran,

Kami  telah  menunjukkan pendapat  yang mengatakan  bchwa
ayat  itu  telah  dima«swm  dengan  firman  Allah:   ±==f6jjicj{:.5=g
"Maka   hendcklah   yang   dipercayal   itu   menunaikan   amanatnya

¢wfa#gnycz/"   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   283)   dan   kami   tidck   perlu
mengulanginya.

Penakwilan    firman    Allah:    i+1j±,g.f#.fo'   rz)¢»
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan)

Abu  Ja'far  berkata:  "Ahli  tafsir  berbeda  pendapat  dalam
menakwilkan  ayat  tersebut.  Sebagian mereka menyatakan bahwa ini
adalal larangan dari Allah ra! 'a/a kepada penulis mempersulit antara

pemilik hck  dan  saksi,  yakni  menuliskan  apa yang tidck  didiktekan
oleh  orang  yang mendiktekan  dan bersaksi  pada  sesuatu  yang  tidak
diminta  oleh  orang  yang  meminta  kesaksian.  Berdasarkan  riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6412.   AI   Hasan  bin   Yahya   menceritakan  kepndaku,   ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kapada kami, ia berkata: Ma'mar
memberitchukan kepad€ kani,  dari  Ibnu Thawus dari  ayahnya
tentang firman Allah:  i+i Y`j ±,f J#L=   Y`Lj'  "D&» /.a»gr#/aA
penulis  dan  saksi  saling  sulit  menyulitkan", jangpndch peouis
dibuat sulit sehingga dia menulis apa yang tidak didiktekan dan

1664  Liha;1 Ai Bahr AI Muhith (2n4orty.
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janganlah scksi dibuat sulit agar dia bersaksi pada apa yang dia
tidak saksikan.1665

6413.  Ya'qub  bin  Ibrahim  menceritakan  kepadcku,  ia berkata:  Ibnu
Ulayyah menceritckan kepada kami,  dari Yunus, ia berkata:  AI
Hasan   pemah berkata:  Janganlah penulis dibuat  sulit  sehingga
dia  menambahkan  sesuatu  atau  menghapuskarmya,  tidak  juga
saksi.   Ia  berkata:   Dia  tidak  menyembunyikan  kesaksian  dan
hanya bersaksi dengan benar.1666

6414.     Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan  kepada  kami,   dari   Qatadah,   ia  berkata:   Saksi
hendaknya bertakwa pada Allah rcz 'a/a dalam kesaksiannya, dia
tidak  mengurangi  kebenaran  atau  menambahkan  kebatilan  di
dalamnya. Penulis hendaknya bertakwa pada Allah rcz 'cz/cz dalam
tulisamya,      tidak     meninggalkan     kebenaran      dan     tidck
menambahkankebatilandida|amnya.1667

6415.    AI   Mutsama   menceritckan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan     kepada     kami,      ia     berkata:      Abdurrazzaq
menceritakan  kcepada  kami,  dari  Ma'mar  dari  Qatadah  tentang
Flrrr\an A;I+a.h..  '3±1') a,g§i=S.43 "Dan janganlah penulis  dan
s¢dsz.  s¢/!.#g  sw/I+  me#)/w/I./4a# "  ia  berkata:   "Janganlah  penulis
dibuat sulit sehingga dia menulis apa yang tidak didiktekan dan

janganlah saksi dibuat sulit sehingga dia bersaksi pada apa yang
tidak dia saksikann.1668

6416.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak

]665   AbdurTazzaq dalam rcz/s].r (1/375), juga dalam MwsAaH#cI/(8/66) dan Ibnu Abi

Hatimdalamrcz/!sz.r(2/567).
[666 A| Mawardi dalam 4#-IVztka/ wcz j4/ Uyt" (1/358).
t667  A| Mawardi dalam4#-IVztkaf wo A/ Uyw# (1/358).
'668 Abdurrazzaq dalam ra!/s|.r ( 1/375) dan Ibnu Abi Hatim dalam ro/sz.r (2/567).

1--
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memberitahukan   kepada   kami,   dari   Ma'mar,   dari   Qatadah
den8anriwayatyangserupa.1669

6417.   Yunus   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wchab
memberitahukan  kepada€kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang   firman   Allah:  fa+£Y'j ±,gJ#L=.Y'J'    ''Da»  /.a#gr«/aA
penulis    dan    saksi    saling    sulit    menyulitkan"    .la   beak;zTtr.
"Janganlah penulis dibuat sulit sehingga dia menulis yang tidak

diimlakkan padanya".  Ia berkata:  "Para penulis  saat  itu  sedikit I
dan mereka tidalk tahu  apa yang mereka tulis  sehingga mereka
dibuat  sulit  lalu  menuliskan  apa  yang  tidak  diimlakkan  pada
mereka sehingga membatalkan hak mereka".  Ia berkata:  "Scksi
dibuat  sulit  sehingga membah kesaksiannya dan  membatalkan
hakmerekan.1670

Abu  Ja'far  berkata:  "Asal  kaEtanya  menurut  pendapat  ahli
tafsir yang telch kani sebutkan adalch: i+£Y`j ±,Pj~€. Y`J' 1alu huruf
j diz.dgAarmkan dengan j karena keduanya satu jenis lalu diberi harakat
/tzfAaA  dan posisinya /.czzm  karean /t7ffraA  adalah harakat yang paling
ringan.

Ahli  tafsir  lainnya berkata:  "Ada yang  menakwilkan  kalimat
ini  dengan takwil  saperti  ini:  Janganlah penulis  dan  saksi  membuat
sulit    dengan    menolak    orang   yang   memanggil    mereka    untuk
menunaikan  ilmu  dan  kesaksian   yang  mereka miliki".  Berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

6418.  AI  Hasan   bin  Yahya menceritakan kepada kami,  ia berkata:
Abdumzzaq  memberitchukan  kapnda  kami,  ia  berkata:  Ibnu
Juraij  mEemberitahukan kapada kami, dari Atha`  tentang firman
AILdr.  »3t+$3 €;,g§i=±.43  "Dan janganlah  penulis  dan  saksi

1669  Lihat dua catatan kahi sebelumnya.
'67°|bnuAthiyahdalamAJ"w4am.rA/Waj.ir(1884).
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scz/I.;cg sw/I./ 7#e#)w/z.fha# " ia berkata:  "Mereka berdua melakukan
apatidckyangmerekami|ikiw.1671

6419.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritckan   kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku,  dari  Ibnu  Juraij   ia  berkata:   Aku  bertanya  kepadaa

Atha`    tentang    fiman    Allah:     "i+£Y'j#,fj~t£Y`3'    "Da#
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulithan" ±a.berkzutr.
"jli-. Y Mereka berdua menunaikan ilmu yang tidak mereka

milikiM.1672

6420.   AI   Mutsama   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitchukan kepada kani, dari  Sufyan dari Yazid bin Abu

Ziyad dari Muqassam, dari mnu Abbas tentang firman Allali: Y','»3ti£:rf') &,€'§j:4. "Dan janganlah pemlis dan saksi saling sulit

me#)/w/I.fke#"  ia  berkata:  "Dia  memanggil  mereka  berdua  dan
keduanya menj awab: "Kami ada keper|uanw. 1673

6421.    AI   Mutsarma   menceritckan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritckan     kepada     kami,      ia     berkata:      Abdurrazzaq
menceritakan  kepada  kami,   dari   Ibnu  Juraij   dari   Atha`   dan

E

Mujchid   tentang   firman   Allah:    i+Y'j gF,g'3~¢.Y'3'    ''Da#
janganlah penulis dan saksi €saling sulit menyulitkan" -Lobe;k2rha;.
"Penulis  wajib  menulis".   #i£Y`j

berdua pemah bersaksi sebelumnya".
ia  berkata:   "Jika  mereka

1674

Ulama  lainnya  berkata:  "Tetapi  maknanya:  Orang  yang  minta

:1:t:lil::rand:k:]r.a::n¥a;g£,:in;:ieesnck::nmje=eg:)?a+;£t5::

]67t  Abdurrazzaq dalam rcz/sl.r ( 1/375), juga dalam "wsfecz#7ca/ (6/86)  dan Ibnu Abi

Hatim dalam ra/sl.r (2/567).
1672   Ibid.

1673  |bnu Abi Hatim dalam ra/sj.r (2/567)
'674Abdurrazzaqdalamrc[/!sz.r(1/375),jugadalamMwfAcz72Jca/(8/365).
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kalimat   yang   tidck   disebut  /z7'z./nya".   Berdasalkan   riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6422.  AI  Hasan   bin Yahya menceritakan kapada kanii,  ia berkata:
Abdurazzaq memberitchukan kapada kami, dari Ibnu Uyainah,
dari Amr, dari Ihimah, ia berkata: "Umar pemah membaca:  Y'J'
e'rfy'j±,g3~¢.„.t675

6423. AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar
Abu  Mu'adz  berkata:  Ubaid  memberitahukan  kepada  kami,  ia

::i:ain£:::acma:::::§j#6#-Dhahhak berkata:  Ibnu Masiud
6424.  AI  Qasim  menceritakan  kapada  kami,  ia berkata:  AI  Husain

menceritckan  kapada  kani,  ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kapadaku,  dari  Ibnu  Juraij,  ia  berkata:  Abdullah  bin  Katsir
memberitchukan  kapadaku  dari  Mujahid,  bahwa  dia  pemah

a

membaca:     1+£ijS,g3~€SY'J'     dan    dia    berkata    dalan
menakwilkannya: "Orang yang memiliki hak memanggil penulis
dan  saksinya untuk bersaksi.  Tetapi  dia sedang sibuk atau ada
keperluan,   sehingga   dia   merasa  berdosa  karena   tidak   bisa
bersaksi   atau   menulis   saat   itu   disebabkan   kaperluan   dan
kesibukannya".   Mujahid  berkata:   "Dia  jangan  meninggalkan
kesibtlkan dan keperluannya, sehingga dirinya merasa susah". I 677

6425.   AI  Mutsanna  menceritakan  kapadaku,  ia  berkata:   Abdullah
menceritckan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritckan

!£f::¥#ET=,il:,"d,=|gma:?a#e#td="gs¥zansa#i"?|f

]675  AbdurTazzaq dalam ra/s|.r (1/376), Sa'id bin Manshur dalam Sw#a# (3/999), AI

Baihaqi  dalam .4/ K«bra  (10/161)  dan AI  Mutoqi  AI  Hindi  dalam Kanz 4/
I/mma/(2/593)no.(4812).

'676  |bnu Athiyah da|am AJ "wham.r i4/ Wrajl.z (I/384).
'677 |bnu Athiyah dalam .4/ Wwham.r A/ prajz.z (1/384) dan mnu Jauzi dalam Zird i4/

Masl.r(I/341).
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me#);w/z.fha# '', jt+all adalah seseorang mengatakan pada orang
lain   sedan9kan   dia   tidck   membutuhkannya:   "Sesungguhnya
Allah rcz 'cz/c memerintahkanmu agar engkau tidck enggan ketika
dipanggil,  sehingga engkau menyulitkarmya sedangkan dia bisa

rz memanggil orang lain". Allah rcz 'a/a melarangnya melakukan itu
dan Dia berfirman: i£>'6;6,'i356 (j£,i;<.S   "Jz.ke frclm% /czfr%fa#

(yang   demikian),   maha   Sesungguhnya  hal   itu  adalah   suatu
kef asikan pada dirimu" 1678

6426.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Ayahku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     Pananku
menceritakan   kepadcku,    ia   berkata:    Ayahku   menceritakan
kepadcku, dari ayahnya, dari mnu Abbas tentang firman Allah:
»3rf;ri'3 &,%'§j:i.41  "Dan janganlch  penulis  dan  saksi  sal.ing

sw/z./ me#)/#/z./ha# " ia berkata:  "Penulis  dan  saksi  ada keperluan
dan itu tidak apa-apa,1alu dia berkata: "Biar|ahM. 1679

6427.   Ya'qub   menceritckan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritalkan  kepada  kami,  dari  Yunus,  dari  Ikrimah  tentang
a+:rrr\an A;Ilaln.. "r;+43 e3,€Si=±.43C "Dan janganlah penulis  dan
sadsz. sczJz.#g sw/i.f 7#e7c)w/I./ha# " ia berkata:  "Dia sckit atau sibuk".

Dia berkata: "Mcka janganlah dia membuatnya su|it". ]68°

6428.    AI    Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah    menceritakan    kepada   kami,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan kepada kani,  dari  Ibnu Abi Najih,  dari Mujahid,
cia bcrka:fa..  "3i43 e3,g§i=±.4;€ "Dan janganlah  penulis  dan
sczdsz.  scz/I.#g  sw/I.f  me7t)/w/I./ha# "  ia  berkata:   "Seseorang  jangan

datang dan berkata:  "Aku akan pergi, maka tulis dan bersaksilah

]678  .fonu Athiyah dalam A/ MWAarrz.r .4/  Wcrjz.z (I/384) dan Ibnu Jauzi dalam Zczc7 A/

Mas!.r(1/341).
1679   Ibid.

]68° |bnu Jauzi dalam Zad ,4/ A4¢sz.r (1/341) dan AI Mawardi dalam A#-IV"4czf wcz j4/

Uy„„(1/358)
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untukku".  Lalu dia berkata:  "Aku mempunyai keperluan, carilah
orang  selainku".  Lalu  dia berkata:  "Bertakwalah  kepada  Allah,
karena  anda  diperintah  menulis  untukku".  Inilah  yang  disebut
menyulitkan.  Dia berkata:  "Biarkan  dia  dan  carilah  orang  lain,
dan demikian juga dalan masa|ah saksi". '68]

6429.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami,  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
A;flair;.  »3ti£;1') g;,S'§i=±.43C "Dan janganlah  penulis  dan  saksi
scz/I.77g   swJz.f   me#}ur/i.ffacz""   ia   berkata:   "Seseorang   memanggil

penulis atau saksi, lalu penulis atau saksi itu berkata: "Kami ada
keperluan!"   Lalu   orang   yang   memanggil   keduanya  berkata:
"Sesungguhnya   Allah    rcz'cz/cz   memerintahkan   kalian   berdua

untuk menjawab panggilan menulis dan bersaksi".  Allah  ra'cz/cz
berfirman: "Jangan menyulitkan keduanya". I 682

6430.  AI Hasan   menceritakan kepadaku, ia berkata:  Aku mendengar
Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang
fir:rman ALIlch..  »r=±43 €},g§i=±.43C "Dan janganlah penulis  dan
sadsz.  sa/I.#g  s#/I.f  me#}Jw/I.f4a77 '',   adalah  orang  yang  memanggil

penulis   atau   saksi   dan   keduanya  memiliki   kebutuhan   yang
sangat penting. Keduanya berkata: Kami ada keperluan penting,
carilah orang lain! Lalu dia berkata: Allah r¢ '¢/¢ memerintahkan
kalian    berdua    untuk    menjawab    dan    Allah    ra'cz/cz    juga
memerintahkarmya  mencari  orang  lain  dan  tidak  menyulitkan
mereka    berdua,    yaitu    tidck    menvibukkan    keduanya    dari

'68.   |bnu Athiyah dalam A/ "wAam.r A/ Wa/.i.z (I/384) dan lbnu Jauri dalam Zad A/

A/asl.r/1/341).
'682  A| Mawardi dalam ,4"-IVwhaf w¢ AJ  U);w#  (I/358)  dan Ibnu Athiyah dalam A/

Muharrir AI Wdyiz (11384).
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kebutuhamya yang penting  sedan8kan  dia bisa mencari  orang
lain.1683

6431.  Musa  menceritckan  kepadcku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami, dari
As-Suddi   tentang   fiman   Allah:   a+fY`j ¢?,g3~¢¥','C  ''D"
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan" Labckatzr..
"Tidak  seharusnya  anda menghalangi  seseorang yang memiliki

keperluan dan menyulitkannya serta berkata padanya:  "Tulislah
untukku!"  Janganlah  anda  biarkan  dia  menulis  untukmu  dan
kebutuharmya terlupckan. Tidak juga saksi dari saksi-scksi anda

yang  sedang  sibuk,  1alu  anda  katckan:  "Berscksilali  untukku",
sehingga  anda menahannya dari  kebutuhannya sedangkan  anda
bisa mencari orang lain"

1684

6432.  Diceritckan kepadaku dari Ammar, ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far

:=C:rit#rch.=ap#k.;i,;jrt#a#,Ba;„d:i„¥o-:,:bfo]';een„t„T,:
dan  saksi  saling  sulit  menyulitkan"  .\a,  berkato..  "TLctika,  ayah
'ifl':±SC= i;3€± Jl &,g 4X.S')  "Dan janganlah  penulis  enggan

menuliskannya   sebagaimana   Allah   mengajarhannya"   turim,
salch seorang di antara mereka mendatangi penulis dan berkata:
"Tulislah untckku!"  Dan dia berkata:  "Aku sibuk atau  aku ada

keperluan, pergilah pada orang lain! " Dia terus memaksanya dan
berkata:  "Anda diperintalikan menulis  untukku".  Janganlah dia
memanggil penulis itu dan menyulitkannya dengan panggilan itu
sedan8kan  dia  bisa  mencari  orang  lain.  Seseorang  datang  dan
berkata:  "kutlch bersamaku dan berscksilah untukku! " Lalu dia
berkata:  "Pergilah ke orang lain, cku sedang sibuk atau cku ada
keperluan". Lalu dia memcksanya dan berkata: "Anda diperintah
untuk   mengikutiku!"   Lalu   dia   menyulitkannya   dengan   itu

1683 Ibid.

1684 Ibid.

fi
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sedangkan  dia  bisa  mencari  orang  lain.   Maka  Allah   rcl'a/a
me"mmhan ayah..  »r±43 a,g3{I£4:¥~1  "Dan janganlah penulis
dan saksi saling sulit menyulitkan" .\6$5

6433.   AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarck
memberitahukan kepada kani,  dari  Ma'mar dari  Ibnu Thawus,
da;ri ayahrrya..  »3=$43 €},8'§i=S.43   "Dan janganlah penulis dan
s¢dsz.  scz/I.#g sz4/I./  me7c};w/I.ffacI# "  ia berkata:  "Aku  ada keperluan,

maka   biarkan   cku!"    Dia   berkata:    "Menulislah   untukku!",
demikianjugascksi.1686

Abu  Ja'far  berkata:   "Pendapat  yang  paling  benar  adalah

pendapat  yang  mengatckan:  "Malmanya:  orang  yang  diminta  untuk
menulis  dan  orang  yang  diminta  untuk  bersaksi jangan  disusahkan
dengan  cara  dipaksa padahal  dia  sibuk  atau tidak  ada waktu  luang.
Makna  inilali  yang  dimaksud  oleh  orang-orang  yang  bexpendapat
seperti itu sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Kami mengatckan pendapat ini paling benar karena seruan dari
Allah   rcz'a/a   dalam   ayat   ini   dari   awal   hingga   akhimya  bersifat
"keljakan`  atau  jangan  keljakan".   Ini  adalah  seruan  untuk  pemilik

harta, para penulis, dan para saksi bagi mereka atau atas mereka dalam
masalah   hutang   yang   kalian   hutangkan   antara   mereka.   Adapun

perintali dan larangan itu adalah untuk selain mereka, karena bentuk
perintah   dan   larangarmya   adalah   untuk   yang  grfeaz.b   bukan   yang
mukhathab, sepch fiirman AIlah..  *,±-# if e'3 "Dan hendaklah
seorang penulis  di  antara  hamu  menulisharmya"  dan FI:rmarINya,..43
\}1C\:3\.'.ffiSri±X>.    "Janganlah    saksi-saksi    itu    enggan    (memberi
keterangan)  apabila  mereha  dipanggil"  dan ya;ng se"pa dengan irfu.
Jika  yang  diperintah  adalah  mw4¢affoab  saperti:   '5;i.'u<$6ij=L€bS

'685   A| Mawardi da|am A#-IVwkaf w ,4/  U}/w#  (1/358)  dan Ibnu Athiyah dalam i4/

Muharrir AI Wdyiz (11384).
`686 |bnu Athiyah dalam A/ MWAorrz.r A/ Jya/.I.z ( I/384).
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•i± "Jika kanu lahahan (yang demikian), maha Sesungguhnya hal

itu  adalah  suatu  kefasihan  pada  dirimu" peinthnya, ck:an diularLgji

pada  orang   yang  meminta  ditulis   dan  disaksikan  serupa  dengan

::]nin:#::Pbe:rub]isatdcanur:i:i;::ida:;tpfnanu:£S.jdg=*£g±¢k#£apo¥;
\L{{ karena mereka tidak diseru dengan fiman Allah:  j~j2S Y'J' "Da'!»

jan±dnlch sulit menyulithan" , terfuri +AIan:gan '§j=±.4;  "Dan janganlah
sw/I.f    me#}Jw/I./ha#"    adalah    larangan    untuk    yang    gfocH.b    bukan
mwfafeczffeczb. Mengarahkan perkataan ini pada konteks ayat lebih utama
dari mengarahkamya pada yang menvimpang darinya.

Penakwilan   firman  Allah:   f±,t5;1.'4€f (j£.Jrq};  /JJ.A¢
kamu lakukan [yang demikian], maka Sesungguhnya hal itu adalah
suatu kefasikan pada dirimu)

Abu  Ja'far  berkata:  "Mcksud  Allah  r¢'cz/cz  dengan  firman-
Nya:  Janganlah  kalian  menyulitkan penulis  dan  saksi  dan  apa  yang
dilarang  bagi  kalian,  karena  itu  kejahatan  kalian  yaitu  dosa  dan
mcksiat kalian".

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan itu. Sebagian
mereka  berkata   seperti   yang  kami   katakan,   berdasarkan  riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6434.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritckan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan
kepada  kami,  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
Allah:    i±>'5;i,'-<Sij£L€®S    ''/I.4o   hamw   /¢frwfra#    /);czHg
demikian),  maha  Sesungguhnya hal  itu  adalah  suatu kefasikan

pada  dz.rz.mw"  ia  berkata:  "Jika  kalian  melckukan  selain  yang
diperintah pada kalian, itu adalch dosa bagi ka|ianw.1687

]687    As-Suyuthi  dalam Ad-Dw„ AJ "a"tswr  (2/123)  dan AI  Mawardi  dalam A"-

Nukat wa AI Uyun (\1358).
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6435.   AI  Mutsanna  menceritakan  kapadaku,  ia  berkata:   Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepada kani, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: c>S
•;±=±}'6i±.'*S.\Jii: "Jika kanou lakuhan (yang demikian), maka

Sesungguhnya  hal  itu  adalch  suatu  kefasikan  pada  dirimu",
C+ndl adalah maksiat.1688

6436.  Diceritckan kepadaku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kepada kami,  dari  ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang
firman Allah:  f±,'6;i,'u<$6 ij£Lr ®S ''/I.fro ha"w /ofr#4cz# /);a7tg
demihian),  maha  Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasihan

Pczd¢ dz.rz.77fw '', tjjriJ` ada|ah maksiat.1689

Ahli  tafsir lainnya belpendapat bahwa jika penulis dibuat sulit,
dia  akan  menulis  yang bukan  didiktekan dan jika  saksi  dibuat
sulit,  dia akan merubah kesaksiannya dan itu kemaksiatan bagi
kalian karena dia berdusta. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut
lnl:

6437.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata
tentang    firman    Allah:     i£>'6;£,'4j<$6ijli€; dS  ''Ji.fro    frcz7%%
lakuhan  (yang  demihian),  mcka  Sesungguhnya  hal  itu  adalah
sw¢/# 4e/czsz.4cz7c pczcza c7z.rz.mw '', ®julj' adalah dusta. Ia berkata:
"Ini   adalah   dosa,   karena   dustanya   penulis   adalah   merubah

tulisannya dan dustanya saksi adalah dia merubah kesaksiannya
maka     Allah     rcz'cz/cz     memberitahu     mereka     bahwa     dia
berdustaM.169o

Abu  Ja'far  berkata:   "Telah  kani  tunjukkan   sebelumnya
bahwa  makna  firman  Allah:   i+£Y'j S,g,Ofj=SY','   ''D¢#  /.¢#gr#/¢fe

1688   |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/568).
1689 Ibid.

]69°A|MawardidalamA#-IVwAafwa,4/C/)Jw#(I/358).
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pe7€zt/z.s dcz# s&dsz. sa/I.7€g szf/z.f 7%e77);!t/ztfacz» " adalah j angan menyulitkan
orang yang diminta menulis dan bersaksi dan itu sudah cukup. Firman
Allah:    ij£LrdS  ''/I.ha    hamw    /aA„ha#    /}/cz#g   demz.fu.a#/"    adalah

pemberitahuan   bahwa   bagi    orang   yang   menyulitkan   keduanya
hukumnya  sama  dengan  keduanya.  Bchwa  orang  yang  menyulitkan
mereka  berdua  sungguh  telah  mendurhakai  Tuhannya  dan  berdosa

pada-Nya  serta  melakukan  apa  yang  tidak  halal  baginya  dan  keluar
dari ketaatan pada Tuharmya dalam masalah itu.

Penakwilan  firman  AIlah:  j±'dfj3df;==9rJ'tdfl#e
»=±S ;S (Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan

Allah Maha mengetahui segala sesuatu)

Abu  Ja'far berkata:  "Mcksud  Allali  ra'a/cz  dengan  firman-
Nya:  'd{{j£{J   "Da# ber/czh^;cz/¢fo 4ep¢c7cz ,4//czfe " Takutlali pada Allah
rcz 'cz/cz wahai orang yang saling berhutang dalam menulis dan bersaksi
untuk  menyulitkan  mereka  dan  untuk  mengabaikan  batasan  Allah

yang lain.  Mcksud-Nya dengan:  'Jafi±a£}£'j   "4//aft  me#gr/.armw"
Allah  r¢'cz/cz  menerangkan  pada  kalian  hak  dan  kewajiban  kalian,
maka     laksanakanlah.      iT±Sscfj±,'Jafj      ''Dcz#     j4//czfo     Mflfe¢
me#gefcz¢wl.  sear/a  ses#¢fw"  Allali  rcz'cz/cz  maha  Mengetaliui  semua
amal perbuatan kalian dan yang lainnya, dan Dia akan menghitungnya
dan memberi balasan".

Ahli  tafsii  beapendapat   sama  dengan  pendapat  yang  kami
sampaikan, berdasarkan riwayat berikut ini :

6438.    AI   Mutsanna   menceritckan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritckan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan

Eel:id:a5jfan#,;u,Z:;::r„de¥g&:¢¥:E*¥b¥rkt:tnat:¥eifii==n
ini Allah rcz 'd/cz ajarkan pada kalian, maka anbi||ah! "]69]

'69'  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ MaHtswr (2/123).
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i,+i6±'#i;=#"rijc±,gi9'+<+'j££#di5®
¥'j,£'f;'fifg|L','i±f6±jfc,rft:.5ftrusJr*f

a

±:±;6j:=ti>+rifj,EiS£F,\;5'ijgGfa;cr'j€iedf
::.iLl--:

"Jika hamtt drlam Pe77.alanan (dan beiri'i"'amalcih tidak

secarci ttmdi) sedang ham" tidak memperoleh seorcng
pe"lis, mc[kci hendcklah add barang tanggrmgan yang

dipegang (oleh yang berpintang). AIan tetapi ii:ha sebagian
kcmt4 memperccryai sebcigicm yang lain, mciha hendc[klah
yang djpercciyat jto memtndil¢an cmanatrya (hatang`nya)
den hendc[klcih ici bertokwai kepadr A]]c[h Ttthamyci; den

iangandch kan" (Para sakei) menyembunyikan Perscksian.
Dan barcingstapa yang menyembwnyilcannyci, mc[ha

seswnggrthnyci jci cidalcih orang yang berdosci hatinya; dan
AItch Maha mengetchui apa yang kamu kerickan"

(Qs. AI Baqarah [2]: 283)

Penakwilan    flrman    Allah: #j t±jb'+p<j+'!5££S#ri;
±±;= (Jika  kamu  dalam  perjalanan  idan  be;mri'a'malal.  tidak
secara  tunal]   sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,
maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [oleh yang
berpiutang])



SttrahAZBapa7.ch

Abu  Ja'far  berkata:  "Ahli  gz.ra! `a/ berbeda pendapat  dalam
membacanya.  Semua ahli qz.r¢ `af dari berbagai  daerah membacanya:
l..i33J,1692  maknanya:  Kalian  tidck  mendapati  orang  menulis  buku
hutang  yang  kalian hutang piutangkan  sanpai  waktu tertentu  untuk
kehian, %51Jjf»{SS  "Maha  hendaklah  ada  barang tanggungan yang
dzzJegcz#g   /o/efe   );a!ng   bexpz."fcI#g)"   maka   hendaknya   ada   barang
tanggungan.  Sekelompok  orang  terdchulu  membacanya: C:,g iu'|f+< jJ'Jj
dengan makna: Kalian tidak ada jalan untuk menuliskan buku hutang,
bisa  karena  tidak  adanya  tinta  dan  lembaran,  atau karena  tidak  ada

penulis  meskipun  kalian  menemukan  tinta  dan  lembaran.  Menurut
kami,  gz.r¢ `¢/  yang  harus  dibaca  adalah  gz.ra`a/  ulama  dari  berbagai
daerah:    t=,eiu'^+<i')`j   maknanya:    "Orang   yang   menulis",   karena
demikianlch yang ada dalam mushaf kaum Muslimin [dan tidak boleh
membaca selain yang ada dalam mushaf kaum Muslimin.

Jika  demikian,  maka  takwil  perkataannya:]693  Wahai  orang

yang   berhutang   piutang   dalam   bapergian   di   mana   kalian   tidak
menemukan  penulis  yang  menulis  untuk  kalian  dan  tidak  ada jalan
untuk  menulis  buku  hutang  yang  kalian  hutang  piutan8kan  sanpai
waktu    tertentu    di    nana    diperintahkan    untuk    menulis    dan
menyaksikarmya,  maka  gadaikanlah  barang  kalian  pada  orang  yang
menghutangi  kalian  sampai  waktu  tertentu  agar  dia  percaya  pada
kalian dengan harta kalian itu.

Sebagaimana disebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

'692    ]uninur  ah|i  q|.ra`af  membacanya  |nr.  Ayahku,  Mujahid  dan  Abu  Aliyah

membacanya ltr karena sebagai masAdor atau jamak dari +-rs' seperti kata +-1.

dan  +1~.  Ibnu  Abbas  dan  Adh-Dhahhak  membacanya  &.L7  sebagai  jarmk

karena  setiap  peristiwa  ada  penulisnya.  Diriwayatkan  dari  Abu  Aliyah  ug

ada\ah jamz\k +8. Lihat AI Bahr AI Muhith (21743).
'693   Apa  yang  ada  di  antara dua kunmg hilang  dari teks  dan kami mendapatinya

pada teks lainnya.

iE )------
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6439.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kanii, ia berkata: Abu Zuhair menceritckan
kepada  kami,  dari  Juwaibir  dari  Adh-Dhahhak  tentang  firman
Allah:  'ij€j£1"jfj t±,e ijtlL3<i'J`j££ jp fgb£3  "Jz.fro  fam%  daJa!"
perjalanan (dan bermu'analah tidak secara tunai) sedang kamu
tidak menperoleh seorang permlis, maka hendaklah ada barang
tanggungan     yang     dipegang     (oleh     yang     bexpiutang)",
barangsiapa  yang  dalam  pejalanan,  lalu  dia  menjual  sesuatu
dengan   tempo   dan   dia   tidak   menemukan   penulis,   maka
diringankan  untuknya  memberikan  barang  sebagai  tanggungan

¢aminan).   Jika   dia   menemukan   penulis,    dia   tidak   boleh
menggadail694.

6440.  Diceritakan kepadaku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kepada kami,  dari  ayahnya,  dari  Ar-Rabi' tentang
fiman Allah:  "i£;i€3iEj tf,eiJ+< i')j££ j¢£$6£5  ''Jz.fa fa"%
dalan   perjalanan   (dan   bermu'analah   tidak   secara   tunai)
sedang    kamu    tidak    memperoleh    seorang    penulis,    maha
hendaklah  ada  barang  tanggungan yang  dipegang  (oleh yang
bapi.wf¢#gJ " ia berkata: "Penulis yang menulis untuk kalian, *j
»5f:if   "Maha   hendaklah   ada   barang   tanggungan   ya;g

dipe8ang (oleh yang berpiutang)N .\695

6441. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
memberitahukan      kepada      kami,      ia      berkata:      Juwaibir
memberitahukan  kepada  kami,  dari  Adh-Dhahhak  ia  berkata:
"Jual beli dengan tempo, Allah ra '¢/cz perintahkan untuk menulis

dan menyaksikan;  dan itu dalam keadaan tidak bepergian.  Jika
sedang  bepergian,  lalu  mereka  berjual  beli  dengan  tempo  dan

\`%o4<L_ihatAl.Bah.r4lMuhith(2n43)damAIMuharrirAIwdyiz(11386).
'695|bnuAthiyahda|am.4/"wAa„!.r.4/Wa/.I.z(1/386).

-..--    i
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tidak  menemukan  penulis,  'i±;£L"rfej   ''M¢fafl  foe#d¢fa/a!fe  flda
barangtanggunganyangdipegang(o[ehyangberpiutang)".\cO6

Ahli tafsir menakwilkan ayat ini berdasarkan gz.rcz `a/ yang kami
ceritakan, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

6442.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Husyaim
menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:  Yazid  bin  Abi  Ziyad
memberitchukan kepada kami, dari Muqassam, dari Ibnu Abbas:
Jika  kalian  tidak  menemukan   seorang  penulis,   yaitu   sarana
menulis: penulis,1embaran, tinta dan pena.]697

6443.   Ya'qub   menceritckan   kepadcku,   ia  berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan     kepada     kani,     ia     berkata:      Ibnu     Juraij
memberitahukan      kepada      kami,      ia      berkata:      Ayahku
memberital}ukan  kepada  kgpii3   dari   Ibnu  Abbas,   bahwa  dia
membaca:  \+\£J `jLij I ®,9  ia berkata:  "Kadang seseorang
menemukan lembaran, tapi tidak menemukan penu|is". 1698

6444.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyali
menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Najih
menceritckan ¢ kepada    kapi,  , dari    Mujchid,     dia    pemah
membacanya: I+\S `3iFj I ep ia berkata: "Kadang ditemukan
penulis, tetapi tidak ditemukan lembaran atau pena atau alat tulis
lairmyal699.

6445.    AI    Mutsarma   menceritckan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritckan   kepada   kani,    ia   berkata:    Syibil
menceritakan kepada kami,  dari  Ibnu Abi Najih,  dari Mujahid:
{Sf i.\.'3i;-F'3f= S.;i3dl.,'>  "Jiha  harm  dalar:  perja_lanan  (d?n_
bermu`conalah    tidak    secara    tunai)     sedang    hamu    tidak

1696 |bid.

\6f>]  Lhai A| Bahr AI Muhith (2n45).
`698  Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'aHz./ gwr`a# (1/324), .4/ BaAr ,4/ "WAI./fo (2/743)

dan Ibnu Athiyah dalam .4/ Mw4arrz.r A/ Wajl.z ( 1/3 86).
1699 |bid.
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mempero/efo   seor¢#g  pe##/is"   ia   berkata:   "tj`J-,   dia
membacanya    demikian".    Dia   berkata:    "Jika    kalian    tidak
menemukan  pena,  maka  pada  saat  itu  berlaku  barang-barang

yarLg   digndal+ken,   »3.43}f »:;SS "Maha   hendaklah   ada   barang
tanggungan yang  dipegang  (oleh yang  berpiutang)"  drln galdali
hanyateljadipadawaktubepergian.1700

6446.  AI  Mutsanna  menceritckan  kepadcku,  ia  berkata:  AI  Hajjaj
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Hammad   bin   Zaid
menceritakan  kepada  kami,   dari   Syu'aib  bin¢ AI  Habhab,,® ig
berkata:  Ibnu AI Aliych pemch membacanya:  t\€J 13:L=j I ®,9
Abu AI Aliych berkata: "Kadang tinta ditemukan, tapi lembaran
tidak ditemukan dan kadang penulis ditemukan, tetapi lembaran
tidckditemukanM.1701

Abu  Ja'far  berkata:  "Ahli  gz.ra `czJ  berbeda pendapat  dalam
membaca  firman  Allah:  'ij€;EL"i:£j   "lafaa  fee#d¢fr/aft  ¢d¢  b¢r¢#g
tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang)".  \7°2  M:ayorfuas
ahli    gz.r¢`¢f   Hijaz    dan   hck   membacanya:    'ifjL€3:£j    ''MOA¢
hendaklah   ada   barang   tanggungan   yang   dipegang   (oleh   yang
be7~pz.wfcz#gJ " dengan bentuk jamak dari ®bj  seperti kata LP\f bentuk

jamak dari jJ, kata Jlri bentuk janak dari JJ`j dan kata Jti! bentuk
jamak dari J+i. Kelompok ahli gz.7.& `¢/ lainnya membaca: 'ifjL` "i:£j
dengan  bentuk jamak  dari  ®lJj.   I+j  adalah jamaknya jamak.

ge:::I:a:n:¥;;aasg:;;!uaiJb;an¥?M¥=k:;::Tr::i:afft:fa
0,

1700 Ibid.

Apa yang ada di antara dua kuning hilang dari teks dan kami mendapatinya pada
teks lainnya dan dari Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma 'a#}./ gor `aH (1/324).

[7°2   Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya #} dengan mere/czkan ra dan Aa dan

diriwayatkan darinya dengan meusw4w#kan Aa.  Ahli 7z+a `¢f lainnya membaca
®h}. \that Hurijah AI Qira`at hill.152 da,n AI Bahr AI Muhith (21743).

---------                       (
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¥eE]:Sir3?:;;.#'yangmenggabunckanys'#dan¢'z/kecuaii
S,

Abu Ja'far berkata: "gz.ra `¢/ yang paling benar adalah:  ®toj

;I+Lri karena itu jamak yang !elch,dikengl dari isz.7" dengan w¢z¢'w

J!ii*ft:ffL:?an!ad#;:::k¥E=psd:i;|¥Tf|?a
bagian. Sedangkan bent*j,ap;iak dari Jig dengan waz¢# JJi sepert;
i:rj; i:+i. ,33 i;3 cjaja jaja Orang yang membaca a*jjA ,;+:,+
mengajckpadagz.ro`flfyangsayakiramenyimpangpadajamakJJi.
C)Ubj digunakan pada kata J+` ®toj  (taruhan kuda). Dan saya suka
menggunakan  itu  untuk  lafadz  yang  mirip  dengannya  yang  bukan
bermakna ®Ubj  yang merupakan bentuk jamak dari c+3. Adapun c)i3
dikatakan sebagai jamak Ji3, seperti perkataan Qa'nab:

\v`r i£}\ dr; * Lap.i±};3    #   ;fe iaapj; +f3 ;C1.c,`i:

penakwilanfirmanAllah:£fizi6±jfcife#r\-±.i~fi¥6~+,i6f
'if e'f II ss; (Akan tctapi jika sebagian kamu mempercayai sebag.i.an

yang -lain,   maka   hendaklah   yang   dipercayai   itu   menunaikan
amanatnya  [hutangnya]  dan  hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud Allah  r¢'cz/a  dengan  firman-
Nya tersebut: Jika orang yang berhutang dipercaya oleh pemilik uang,
dia  tidak  menggadaikan  hutangnya  dalam  peljalanan  karena  telah
dipercaya.   Maka  hendaklch  orang  yang  berhutang  bertakwa  pada
Allah  rcz'cz/cz,  ia berkata:  Hendaklah dia tckut pada Allah  rcl'cz/a  atas

'7°3  Bait ini diucapkan oleh Qa'nab bin AI Muhriz AI Bahili. Bait ini terdapat dalam

Lisan AI Arab (+)).

L.-,..
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hutangnya  untuk  mengingkari  atau  berusaha  lari  darinya  sehingga
siksa   Allah    rcl'a/a    ditampakkan   padanya   dan   hendaknya   dia
menunaikan  hutang  yang  telch  dipercayakan  padanya.  Kani  telah
menyebutkan pendapat yang mengatakan hukum dari Allah rcz 'cz/cr ini
menghapus hukum-hukum yang ada dalan ayat sebelumnya mengenai

perintah  kepada  para  saksi  dan  para  penulis.  Kami  berdalil  bahwa
pendapat itu lebih benar dari pendapat yang lain dan saya rasa tidck
perlu  mengulanginya  di  sini".  Berdasarkan  riwayat-riwayat  sebagai
berikut:

6447. Ychya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
memberitahukan      kepada      kami,      ia      berkata:      Juwaibir
memberitchukan   kepada   kani,   dari   Adh-Dhahhak   tentang
firman  Allah:  ,'+:±Zi6fjicsf{:.5S l#Jr#f6,ii ;}r   ''4kcI#  fefapz.
jiha  sebagian  ha:mu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maha
hendaklah    yang    dipercayai    itu    menunaihan    amanatnya
¢wfa!Hgr);c!J ",  mcksudnya  adalah  dalam  peljalanan,  sedangkan
dalam  keadaan  menetap   dan  dia  tidak  menemukan   seorang

penulis,  dia tidak boleh menggadai  dan  sebagian mereka tidak
Saling mempercayakan satu sama lain.]7°4

Abu   Ja'far  berkata:   "Ini   adalch  pendapat  Adh-Dhahhak,
bahwa  orang  memberi  hutang  tidak boleh  mempercayai  orang yang
berhutang ketika dapat menemukan penulis,  buku dan saksi meskipun
keduanya berada dalam peljalanan, sebagaimana telah kami sebutkan
sebelumnya".

Adapun pendapatnya -tentang masalah gadai- sama seperti
kepercayaan,   bahwa   pemilik   benda   tidak   boleh   menggadaikan
hartanya jika  dapat  menemukan penulis  dan  saksi  dalam peljalanan
atau  saat  menetap  adalch  pendapat  yang  tidak  ada  artinya  karena
adanya Afo¢bar sAOAz.A dari Rasulullah SAW bchwa beliau SAW:   4--Ji

'7°4  |bnu Athiyah dalam A/ M#ham.I A/ Wa/.I.z ( I/386).
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A-I  tojj A? cpjj £W W*1g Cj==il  membeli  dengan  cara mengangsur
dan  beliau  SAW  menggadaikan  baju  besinya.1705  Maka  seseorang
boleh  menggadaikan  barang  dan  meminta  barang  sebagai  janinan
baik  dalam  peljalanan  atau  saat menetap  karena 47!abar sfeczfoz.fe  yang
telah   kami   sebutkan   tadi.   Telah   diketahui   bchwa   47]czbczr  sfoczAz.fe

Rasulullah  SAW  dalam  hal  menggadaikan  baju  besinya  itu  tidak
menyebutkan bahwa beliau SAW tidak menemukan penulis dan saksi,
karena tidak beralasan pada saat itu di Madinch tidak ada penulis dan
saksi.  Tetapi  jika  keduanya  beljual  beli  dengan  gadai,  maka  jika
keduanya dapat menemukan penulis dan saksi wajib untuk menuliskan
dan  menycksikan  harta  dan  barang  yang  digadai  dan  boleh  tidak
menulis dan bersaksi dalan hal itu, jika tidak ada jalan untuk itu.

Penakwilan  firman  Allah:  .'uff `{±=a;;cr`6 :i=<±l{ l|;X3 Y'j
»±±±'bffYL>'qu«.±atFFK.    (I)an    jangahlah    kamu    [para    saksi]

menyembunyikan        persaksian.        Dan        barangsiapa       yang
menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang
berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha. mengetahui  apa  yang  kamu
kerjakan)

Abu Ja'far berkata: "Ini adalah seruan dari Allah rcr'a/cz pada

para  saksi  yang  diperintah  oleh  orang  yang  berhutang  piutang  dan
pemilik   uang  untuk  menyaksikan  transaksi   mereka.   Allah   rc'a/cl
berfirman  kepada mereka:  Janganlah  para  saksi  merasa  enggan jika
mereka  dipanggil  dan janganlah  kalian,  wahai  para  scksi janganlah
kalian  menyembunyikan  kesaksian  setelch  kalian  bersaksi   di   sisi
hakim,  tetapi  berilah kesaksian  orang  yang kalian  saksikan jika  dia
memanggil kalian untuk berscksi atas sen8keta pada barangnya di sisi
hckim  terhadap   orang  yang  mengambil  haknya.  Kemudian  Allah
rcz 'a/cl  memberitahu  scksi  apa balasannya jika dia menyembunyikan

'7°5 HR. Bukhari dalam kitab A/ Bw)/w' (2068), AI Istiqradh (2386) dan HR. Muslim

dalamkitabAIMasaqat(124-126).
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kesaksian  dan  enggan  untuk  melcksanakannya  ketika  orang  yang
meminta kesaksian memerlukannya untuk berscksi di sisi hckim atau
sultan.  Allah  rcz'cz/cl  berfirman:   \{:i=j'cr'j  ''Dcz#  b¢rcz#grz.apcz };flng
me77)/embw#)/I.facz##}Jcz "   yaitu   yang   menyembunvikan   kesaksiannya,
•'LS»F!X.s'13;6  "Maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa
focz/I.7c)/a"   ia   berkata:    "Hatinya   berdosa   karena   menyembunvikan
kesaksian   yang   berarti   melakukan   maksiat   pada   Allah   rcz'a!/a".
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6448.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ishaq
memberitahukan   kepada   kami,   ia   berkata:   Ibnu   Abi   Ja'far

:=C=rit#rch.fe:£a„rfi,=£jTSda=+,,:a:£f*±b:,'jteT,L=:
janganlah kamu ®ara saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barangsiapa yang menyembunyikannya,  maka sesungguhnya ia
odcz/CZA  o7iczHg }J¢7cg berdosa  foa/I.#}J¢ ",  tidak halal bagi  seseorang

untuk   menyembunyikan   kescksian   miliknya,   walaupun  pada
dirinya     dan      kedua     orang     tuanya     dan      siapa     yang
menyembunvikannya, dia telah melakukan dosa besar. I 706

6449.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami, dari
As-Suddi  tentang  fiman  Allah:  .i±S"f,\'. 5i3£ \{:iij'cr'.`j  ''DCI#
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah  orang yang  berdosa  hatinya"  ±a berkata..  "Orang yang
hatinyaberdosaM.1707

6450.  AI  Mutsanna menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Abu  Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiych menceritakan
kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dosa besar yang

paling besar  adalah  menyekutukan  Allah  ra'a/¢,  karena Allah

17°6  |bnu Abi Hatin dalam rcl/sz.r (2/571).
[7°7  |bnu Abi Hatim dalam ra/sj.r (2/572), AI Mawardi dalam A#-IVwAHf war A/ U)#JH

(1/359)danlbnuJauridalamZadj4/Mas!.r(1/342).
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r&'cz/a    berfirman:     3i±f £3tj a.i,+j£'rifi;jl£,Jat>j±'.c; ,'j|
"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan)

Allah,  Maha pasti Allah mengharamkan kepadanya surga,  dan
Je7#pcz/#)/cz  I.a/czfo  #e7i¢ha " (Qs.  AI Maa`idah [5]:  72) dan sumpch

palsu   dan   menyembunyikan   kesaksian   karena   Allah   ra'cz/a
berfiman:   .i4i£F,\£ f'1j5 \{:££3; cr'j    ''Da#   ZJara#gr!.apa   );one
menyembunyikannya. maha sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosahatinyaN.\708

Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  beliau  pemah  berkata:
"Saksi  harus bersaksi  di  mama pun diminta untuk bersaksi  dan

memberitahu    kesaksiarmya    di    mama    pun    diminta    untuk
memberitahukamya".

6451.   AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Suwaid
menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Ibnu   AI   Mubarak
memberitahukan kepada kami,  dari Muhammad bin Muslim, ia
berkata: Amr bin Dinar memberitahukan kepada kami, dari Ibnu
Abbas,   ia  berkata:   "Jika   anda  memiliki   kesaksian,   1alu   dia
memintanya padamu  dan  memberitahukannya, jangan  katakan:
"Aku       akan       memberitahukannya       pada       Amir:       Aku

memberitahukannya      semoga      dia      mengembalikan      atau
bertaubat" 1709

Adapun   fiman   Allah:    Z±£6jl£\£>'rfetj    "Da#   A//aft   A41ofra
me#gefczA#z. apa )/cz#g faczmw 4erjczfrcz# " maksudnya adalah bahwa

Allah  rcz'cz/cz Maha Mengetahui  apa yang kalian lckukan dalam
hal     menjalankan     kesaksian     kalian     dari     mendirikannya,
melakukannya    atau    menyembunyikannya    saat    orang   yang
meminta   kesaksian   memerlukannya,   Dia   Maha   Mengetahui

perbuatan rahasia dan terang-terangan yang kalian lakukan.  Dia
akan menghitungnya untuk memberi kalian balasan, bisa berupa

17°8 |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/571).
t7°9 |bnu Athiyah dalam A/ Mw#a„I.r AJ JyajJ.z ( 1/388).

L---------
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kebaikan,   bisa  berupa  kejahatan  tergantung  pada  kelayakan
kalian.

®©©

ji+z=±:i~G~cip'+±.jEL£3€y-ij~Gj9jzzl{j,G,aji;
+rifjE,.~tsLc;¢i#3+.t5Lc£,;j±s5dLfu>fres.:ji=±

©j-±,.£j±G
"Keprmyaan Alhah~lah segula apa yang add dj Zangit dan

apa ycmg add di b«mj dan jiha ham« melchirzcan c[pa yang
add di dr)am hatin« atou ham« menyemhanyil{an, njsctrya

Allah altan membetcit Perhjtwngrm dengrm hamw tentang
Per:buatormm itu. Ma:ha AItch mengampuni siapa yang
dikchandahi+Nya dan mertyikea siapa yang dikehenda:hi-

Nycl; dan Allah Mc[hci Kt4astl atas segalc[ sest4atou"

(Qs. AI Baqarah [2]: 284)

Penakwi]anfirmanAIIah:~J,Cb'£dy;JL£JqfecJgjcfl{d>C¢~
rfL±;Lc;4i|#tl¥c£~±¥3Jaif,4,pe.¥tt.::i±±j1+=±:i/Kep«ny¢¢»
Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
dan jika  kamu  melahirkan  apa  yang  ado  di  dalam  hatimu  atau
kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan
dengan  kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni
siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-
Nya)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  ra!'cr/a  dengan  firman-
Nya:.   Jjhi\ i,6'3 4{Sffib,Yi ,ff i, "Kepunyaan  Allah-lah  segala  apa yang
ada di langit dan apa yang ada di bumi" Sermua, yang ado di langit dan

----------                                                                                     (
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di bumi, besar kecil adalch milik Allah ro '¢`/a. Semua diatur oleh-Nya
dan  di  tangan-Nya  perubahan  dan  pembolak-balikannya.  Tidak  ada

yang tersembunyi  dari-Nya karena Dia adalah pengatur, pemilik dan
pengubahnya.   Tetapi  maksud  Allah  rcz'¢/cz  dengan  itu:   Para  saksi
menyembunyikan   kesaksian,   Dia   berfirman:    Wahai   para   saksi,

janganlah      kalian     menyembunvikan      kescksian.      Siapa     yang
menyembunyikannya,       hatinya       telah       berdosa       dan       jika
menyembunyikannya  tetap  tidak  tersembunyi  dari-Ku  karena  Aku
mengetahui  segala  sesuatu.  Di  tangan-Ku  perubahan  dan  pemilikan
apa yang ada di langit dan di bumi. Aku mengetchui yang terang yang

yang tersembunyi, maka takutlah kalian pada siksa-Ku karena kalian
menyembunyikan    kescksian    kalian.    Ini    adalah    ancaman    dan

peringatan    Allah     rcz'¢/a    bagi     orang    yang    menyembunyikan
kesaksiannya.  Kemudian  Allah  rcz'cz/a  memberitahukan  mereka  apa

yang akan Dia perbuat terhadap mereka pada hari akhirat. Siapa yang
menyangka dia menyembunyikan kemaksiatan lalu menutupinya atau
menampakkan      kemaksiatannya,      maka      Allah      rcz'cz/cz      akan
menampakkannya  dari  dalam  dirinya  sebagai  perhitungan  atasnya.
Allah ro 'o/a berfirman:  ::ii£ ;i i=j5i~j C ipi;3 ®S ''Da#/.I.4¢ hamw
melahirkan     apa    yang     ada     di    dalam     hatimu     atau    kamu
me#)/embw#)/z.ha;c",    jika    kalian    menampakkan    pelanggaran    dan
keingkaran  dengan  kesaksian  kalian  pada  hak  pemilik  harta,  atau
kalian sembunvikan kesaksian itu lalu kalian simpan dalam diri kalian
dan amal perbuatan kalian yang jelek lainnya, 'Ji( ,4> ife\£S   ''IVz.sco);a
Allah akan membuat perhitungan dengan hamu tentang perbuatanmu
I.f"", Dia akan memperhitungkan anial kalian dan Dia akan membalas
orang  yang Dia kehendaki,  yaitu  orang yang berbuat jchat  di  antara
kalian karena perbuatannya yang jahat dan  clan mengampuni  orang

yang Dia kehendaki, yaitu orang yang berbuat jahat di antara kalian".

Ahli  tafsir  berbeda  pendapat  tentang  apa  yang  dimcksudkan
Allah ra'¢/¢ dalam firman-Nya:  fr\£.:|j££ jf i±j;i~j C iui;3 ®S
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'fi) 3¢> "Dan jika kanu melahirhan apa yang ada di dalam hatimu atou

kanou  menyembunyikan,  niscaya  Allah  akan  membuat  perhitungan
de#gr#  ha"w  fe#fang  perbwczfczHmw  z.fw"  sebagian  mereka  berkata:
"Seperti yang telah kani katakan yaitu para scksi dalan hal mereka

menyembunyikan kesaksiannya.  Demikian juga halnya  seperti  orang

yang     menyembunyikan     kemaksiatan     atau     menampakkannya".
Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6452.  Abu  Zaidah  Zakaria bin  Ychya bin  Abi  Zaidah menceritakan
kepadaku,  ia  berkata:  Abu  Nufail  menceritckan  kepada  kami,
dari Yazid bin Abi Ziyad, din Mujchid, dari Ibnu Abbas tentang
firman  Allah:  'aL^>ifec±::;==Ji +±±;i~j,a ipl=.i;   ''Da#
jika kamu melahirkan apa yang ada di dalan hatimu atau hamu
menyembunyikan,   niscaya   Allah   akan   membuat   perhitungan
deJtgr# 4cz7"w /e#fcI#g perbwafa"m" I.fw " ia berkata: "Yaitu dalam
kesaksianM.1710

6453.   Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu
Ahmad    menceritakan.  kepada    kami,    ia    berkata:     Sufyan
menceritakan  kepada  kani,   dari   Yazid  bin  Abi   Ziyad  dari
Miqsam,  dari  Ibnu  Abbas  tentang  firman  Allah:    ~6,Cip';:±®S
'.3.3£ .fl i3ajfi "Dan jiha hamu melahirhan. apa _yang .=_da. di

dalam  hatimu  atau  kamu menyembunyikan" ±a. berkatai.. "Da.+arm
halkesaksianw.17H

6454.  Muhammad  bin  AI  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  ia
berkata: Abdul A'1a menceritakan kepada kani, ia berkata: Daud
ditanya   tentang   firman   Allah:    ;lil;£ji [±ajii'j,G iD'L:3bS
'fli*>F=+I:i"Danjihahamumelahirhanapayangadadidal?in

hatimu    atou    hamu   menyembunyihan,    niscaya   Allah   ahan

]7`°  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  rcl/sl.r  (2/572)  dan  Sa'id  bin  Manshur  dalam  SwHaH

(3/1004).'7"  Ibnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sl.r  (2/572)  dan  Sa'id  bin  Manshur  dalam  Sw#¢#

(3/1004).

------------        i
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membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu" ,
lalu  dia  menceritckan  kepada  kani  dari  Ikrimah,  ia  berkata:
"Kesaksianyangdisembunyikanw.1712

6455.   Ibnu  AI  Mutsarma  menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:
Muhammad  bin  Ja'far  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Syu'bah  menceritckan  kepada  kami,  dari  Amr  dan  Abu  Sa'id
bahwa dia mendengar Ikrimah berkata tentang firman Allah: ct£;
'.j`|£ .fi -iap^'b,a.\3'i:i "Dan jika kamu melahirkan apa yang

ada  di  dalam  hatimu  atau kamu menyembunyihan"  La bck:ata:.
"Dalam hal kesaksianw.1713

6456.   Ibnu  Basysyar  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:   Abu
Ahmad    menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     Sufyan
menceritakan   kepada   kami,   dari   As-Suddi,   dari   Asy-Sya'bi
tentang  firman  Allah:  :|j££ ;i i±j}i'j,C iD'+! b!;  ''Da# /.I.#¢
kamu  melahirhan  apa  yang  ada  di  dalam  hatimu  atau  hamu
77ze#);eJ#b"#);z.4tz# " ia berkata: "Dalam hal kesaksian". t7]4

6457.   Ya'qub   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Husyaim
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Yazid  bin  Abi  Ziyad
memberitahukan kepada kami, dari Muqassam dari Ibnu Abbas
bahwa dia berkata tentang ayat ini: :i;££ ;i i=jii~jt iD1;3 ®L;
'f ii *>'*K±. "Dan jika kamu melahirkan apd yang ada di dalam

hatimu    atau   kamu   menyembunyikan,    niscaya   Allah   akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu" .ra
berkata:  "Ayat  i_ni  turun  dalam  masalah  menyembunyikan  dan
memberikankesaksianw.1715

'7'2   |bnu Abi Hatim dalam ra/si.r (2/572) dan Ibnu Athiyah dalam A/ A4wAarrl.r A/

`713|bT:1.I.Z(1/389).
1714 Ibid.

1715  Ibid.

fi
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6458. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
memberitchukan      kepada     kani,      ia     berkata:      Juwaibir
memberitaliukan   kepada  kami,   dari   Ikrimah  tentang   firman
Allah:'Jifr,^>fec£.::£i3jiizaj5i~6jiD'i;3orf''Do#j.i.fakem%
melahirkan   apa   yang   ado   di   dalan.   hatimu   atau   kanu
menyembunyihan,   niscaya  Allah   akan   membuat   perhitungan
dengan     kamu     tentang     perbuatanmu     itu"     "cksndnyil
menyembunyikandanmemberikankesaksian".1716

Ulama  lainnya berkata:  "Ayat  ini  tunm  sebagai pemberitahuan
dari  Allah  rcI'cI/cl  kepada  hamba-hamba-Nya  balwa  Dia  akan
menghukum mereka atas apa yang dilakukan tangan mereka dan
dibicarckan j iwa mereka yang tidck mereka lakukan" .

Kemudian  para pentakwil  ayat  ini  berbeda pendapat,  sebagian
berkata:  "Lalu  Allah  rcz'a/a  me#clsczfafa  ayat  itu  dengan  firman-

.   Nya:       £{=:SfGqg;3£<=S16¢`Ct{::3¥ffi=jLf+at+j<;¥'      wA//¢fo
tidak     membebani     seseorang     melainhan     sesuai     dengan
kesanggupannya.   Ia  mendapat  pahala   (dari  kebajikan)  yang
diusahakannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dart  kejahatan)  yang
cJz.faer/.czfra#7!)/cz " (Qs.  AI Baqarah  [2] :  286).  Berdasarkan riwayat-

riwayat sebagai berikut :

6459.  Abu  Kuraib  menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Ishaq bin
Sulaiman menceritakan kepada kami,  dari  Mush'ab  bin Tsabit,
dari AI Ala` bin Abdurrahman, dari ayalmya, dari Abu Hurairali,
ia    berkata:    "Ketika    ayat     ~j~GiD'i;36L; £d;<Ylj~6J9SZ!{j,C,aJ
'f fi A,S=+6S}j.i3 .j} -+±jffi "Kepunyaan Allah-lah segala apa

yang  ada di  langit  dan  apa yang  ada  di bumi  dan jika kamu
melahirkan   apa   yang   ado   di   dalam   hatimu   atou   kamu
menyemburryihan,   niscaya   Allah   akan   membuat   perhitungan
deHgr#  framw  fenfa#g perbwa!fcz#mc.  I.Jw" turun,  kaum  muslimin

1716 Ibid.

-------------------------------                                         i
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merasa  berat  dan  mereka  berkata:  "Wahai  Rasulullah,  apakah
kami  akan  dihukum  terhadap  apa  yang  kami  bicarakan  dalam
hati kami? Kami  akan binasa!"  Maka Allah  r¢'cz/cz menurunkan

ayah  \4;:3§\E\=:5'RI\|S±4   "Allah tidak membebani seseorang
7„e/czz.73kcz#  s'esz{¢z. de#gcz#  4escz77ggapcz7.#)/cz " (Qs.  AI  Baqarah  [2] :

286) sampai ~G* .£~6+\3¥' C::i;   'YMerek¢ 6erdoo/..  ''ya  r%focz#
.       kami, janganlah  Enghau  hukum  kami jika  kami  lupa"  (Qs.  AI

Baqarah   [2]:   286).   Ayahku   berkata:   Abu   Hurairah   berkata:
Rasulullah  SAW bersabda:  +iJ`  :&\  J6  "Allah  rcz'¢/¢ berfirman:
ya".  G*'cr,6.jij; ,a:i=Li' Cri;L~Cj;|*¥`jc3;   "ya  r%fro#
hami,  janganlah  Engkau  bebankan  kepada  kami  beban  yang
berat   sebagaimana   Enghau   bebankan   kepada   orang-orang
sebe/win  frcz#""  (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   286)  sampai   akhir  ayat.

Ayahku    berkata:    Abu    Hurairah   berkata:    Rasulullah    SAW
bersabda: ;i;'  :&`  Jj "Allah rcz'a/¢ berfirman: Ya".`7]7

6460.   Abu  kuraib  menceritakan  kepadak  kami,   ia  berkata:   Waki'
menceritakan kepada kami,  dan Sufyan bin Waki' menceritakan
kepada kami, ia berkata:  Sufyan menceritakan kepada kami, dari
Adam bin Sulaiman, pelayan Khalid bin Khalid, ia berkata:  Aku
mendengar  Sa'id  bin  Jubair  berbicara  tentang  Ibnu  Abbas,  ia
berkata:  Ketika  ayat:  Sdi ,^>f±\£3.;jj£ Ji +±ajii~j, C {p'i;3.}j
'ii£1. i. ±.i:S.'3 'ii13. tL':i;{i " Dan j iha kamu melahirhan apa yang

ada di dalam hatiinu atau kamu menyembunyikan,  niscaya Allah
ahan  meinbuat  perhitungan  dengan  kamu tentang perbuatanmu
itu.  Maka  Allah  mengampuni  siapa  yang  dikehelidaki-Nya  dan
inenyiksa s iapa yang dikehenclcki-Nya" tunlrL, sesuarfu masuk ke
dalam  hati  mereka  yang  sebelumnya  tidak  pemah  kemasukan
sesuatu.  Maka  Rasulullah  SAW  bersabda:  \=;J=~3  l±£i3  lap=~
"Kami  dengar,  kami  taat,  kami  terima".  Dia berkata:  Lalu Allah

'7'7     HR.  Ahmad  dalam  A4ws;7of/  (2/412)  dan  HR.  Muslim  dalam  kitab  AI  Iman

secara panjang ( 199).
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r&'a/a  meletakkan  iman  dalam  hati  mereka  dan  menurunkan:
L5±>'; c±, i!`.'Ji}IfTC,SitIr^'ifx.    "Rasul  Telah  beriman  kepada  AI

Qur`an  yang  diturunkan  kepadanya  dart  Tuhannya"  (Qs.  A;i
Baqarah  [2]:  285). Abu Kuraib  berkata:  Lalu beliau  membaca:
6i4i}1.S~(S53 ij)a-is=Jz}'S4 Cf;6 "(Mereka berdoa) :  "Ya Tuhan hami,

janganlah   Engkou  hukum  kami  jika   kami   lupa   atau  kami
ferscz/¢fo"  (Qs.   AI  Baqarch  [2]:   286)  Allah  rfl'¢/cz  berfirman:
•'Sudahakulakukan".cr,6.ji3;.a=i=Li't3'ljjL~tJSJfY';a;
€+;S  "Ya Tuhan hami, janganlah Engkau bebankan kepada kami

E=r:

beban   yang   berat   sebagaimana   Enghau   bebanhan   kepada
ortz#g-ora!#g  sebe/win  famz."  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  286)  Allah
ra'a/a  berfiman:  "Sudah aku  lckukan".  Gi 'isu;Y' C Gi#f;Gzj`;
•±.  "Ya Tuhan hami, janganlah Engkau pihalhan kepada hami

>

ap¢ );cz#g /¢fr sa#ggxp  facmz.  memz.fai/#};¢"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:
286) Allah ra'a/a berfirman: "Sudch aku lckukan".  i;i:{j 6£d£;ij
6-rfej.f2#fj€l:;+±`6 \iLj'jJ'€fj+=Jj6       ''Berz.   ma'a/aft

Kami;   ampunilah   Kami;   dan   rahmatilah   kami.   Engkoulah

penolong hami, maha tolonglah kami terhadap koum yang hafir"
(Qs.  AI Baqarah [2]:  286) Allah ra'a/a berfirman:  "Sudah Aku
lakukann.1718

6461.    Abu    Ar-Radad    AI    Mishri    Abdullah    bin    Abdussalam
menceritakan kepadcku,  ia berkata:  Abu Zar'ah Wahbullah bin
Rasyid menceritakan kepada kami, darn Hayawah bin Syuraih, ia
berkata:  Aku  mendengar  Yazid  bin  Abi  Habib  berkata:  Ibnu
Syihab  berkata:  Sa'id  bin  Mapjanali  menceritakan  kepadaku,  ia
berkata: Aku mendatangi Abdullah bin 'Umar dan dia membaca
ayat:         J.tfsLc;},;±;=s5ri|^>pe+:±.:+= jf +=±i~e, ( iD'+=: d.!j
'.~JS.c;i.5S;.'.  "Dan  jiha  hamu  melahirkan  apa  yang  ado  di

'7'8   HR.  Muslim dalam kitab  AI  Iman  (126,  HR.  Ahmad  dalam A4ws"ad (I/233),

HR.  Tirmidzi  dalam Tafsir  AI  Qur`an  (2992),  HR.  Hakim  dalam  A/"sfadrak
(2/286).  Dia berkata:  "Hadits  ini sfra!Az.A  sanadnya  tetapi  Bukhari  dan Muslim
tidak mengeluarkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.



SttrahAZBaqarah

dalam hatimu atou kamu menyembunyihan, niscaya Allah akan
membuat  perhitungan  dengan  kamu  tentang  perbuatanmu  itu.
Maka   Allah   mengampuni   siapa   yang   dikehendahi-Nya   dan
menyiksa  siapa  yang  dikehendaki-Nya"  kem"dian Tbrm UrITAI
berkata:  "Jika kita dihukum  dengan ayat ini,  kita pasti hancur".
Lalu  dia  menangis  sampai  bercucuran  air  matanya.  Sa'id  bin
Maljanah  berkata:  "Lalu  aku  mendatangi  Abdullah  bin  Abbas
dan aku berkata: Wahai Abu 'Abbas, aku mendatangi Ibnu Umar
dan  dia membaca ayat:  :Lil:£Ji +±jii~j, C iJ3j3 cjfj  ''Da# /.I.fro
kamu  melahirkan  apa  yang  ada  di  dalam  hatimu  atau  kamu
me7!);embw7t)/z.facz7? "  kemudian   dia  berkata:   "Jika   kita   dihukum

dengan  ayat  ini,  kita  pasti  hancur".  Lalu  dia  menangis  sampai
bercucuran  air  matanya.  Maka  Ibnu  Abbas  berkata:   "Semoga
Allah  mengampuni  Abdullah  bin  Umar.  Sungguh  para  sahabat
Rasulullah  SAW  merasa hancur  seperti  dia,  maka  Allah  rcz'cz/cz
menurunkan          £{=i5fG \{Sfj j{=31C¢` C|f:;3 ¥ffi=jjr+jiijj€±y'
"Allah   tidak  membebani  seseorang  melainhan  sesuai  dengan

kesanggupannya.   Ia   mendapat   pahala   (dart  kebajikan)  yang
diusahahannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dart  kejahatan)  yang
c7z.fez/.czho7!#);a"   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   286)   dan   Allah   rcz'cz/cz

menghapus    rasa    was-was    dan    menetapkan    perkataan    dan

perbuatan".""

6462.    Yunus    menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ibnu    Wahab
memberitahukan   kepada  kami,   ia  berkata:   Yunus   bin   Yazid
memberitahukan   kepadaku,   dari   Ibnu   Syihab,   dari   Sa'id   bin
Marjanah,  dia  berkata  bahwa ketika  dia  duduk,  dia  mendengar
Ibnu   Umar   membaca   ayat:    ~j~C ip'J;J±6}j dd;<Y'i i,CJ 9S=Z)ij,C,ail
'.3.i± .fl -+±jl} "Kepunyaan Allah-lah segala ;pa yang aia-di

'7"   As-Suyuthi dalam Ad-Dwrj. zl/ Ma#Js%r (2/128) dan dia menisbatkannya kepada

Abd  bin  Humaid,  Abu  Daud  dalam  IV¢sz.kA,  Ibnu  Jarir,  Ath-Thabrani  dan  AI
Baihaqi dalam Asy-Sya'b.

I------
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langit dan apa yang ada di bumi dan jika kanu melahirhan apa

yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan" la.ha de
berkata: "Demi Allah, jika Allah menghukum kita dengan sebab

`    ini,  pasti kita akan hancur!"  Lalu Ibnu Umar menangis  sanpai

terdengar  isaknya.  Lalu  Ibnu  Marianah  berkata:  "Aku  bangun
dan   mendatangi   Ibnu   Abbas,   1alu   alku   sebutkan   apa   yang
dikatakan   lbnu   Umar   dan   apa   yang   dia   lakukan   setelah
membacanya.   Mcka   Abdullah  bin   Abbas   berkata:   "Semoga
Allah mengampuni Abu Abdunahman. Demi umurku, sungguh
kaum  Muslimin  mendapati  apa  yang  dia  dapati  saat  ayat  ini
turun. Lalu Allah ra 'a/a menurunkan setelahnya:  \=J;:'dLi% ¥'_:i:i;i;;;,i,-,-a_; t-ii;i--i:ii;ii;ni seseoran; me,ainkan s,e;uai

c7engcz#   hacz7iggapaH7®}Jcz"  (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   286)   sampai

ckhir   surah".   Ibnu   Abbas   berkata:   "Rasa  was-was   terhadap
ketidak  sanggupan  kaum  Muslimin  dan menjadi  suatu perkara
sampai   Allah   rcz'cz/cz   memutuskan   bahwa   diri   mereka   akan
mendapat paliala  dari  apa yang  dikeljakan  dan  mendapat  dosa
dari apa yang dikeljakan dalam perkataan dan perbuatan".'72°

6463.  AI  Hasan   bin  Yahya menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan kepada kami,  ia berkata:  Aku mendengar Az-
ZuhriberkatatentangfirmanAllah::|j££ji[±aj:ib,Gipi;3bS
"Dan jiha kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atou

kcz77"  me#);embw#};I.ktz# ''  ia  berkata:   Ibnu  Umar  membacanya,
1alu   dia   menangis   dan   berkata:    "Sesungguhnya   kita   akan
dihukum dengan apa yang kita bicarakan dalam jiwa kita". Dia
menangis  sampai  terdengar  isaknya.  Lalu  seorang  di  samping
berdiri dan mendatangi Ibnu Abbas lalu menceritckan peristiwa
itu.  Maka Ibnu  Abbas  berkata:  Semoga Allah  merahmati  Ibnu

t72°  Ibnu Hajar dalam ,4/ Faffo  (8/206) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr 4/ Ma#tswr

(2/128).
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Umar.   Sungguh  kaum  muslimin  mendapati  hal  yang  serupa
sampai   turun   ayat:     C\;a;3 j{=S16¢` Cl±:;3 ¥`il:i;:'ai±IZ3¥''=Z§  "-A-ll-ai  t-i;ii fl;;;;ib:;i s=s:o;;ng-in-elainhan  s'e;uai

dengan kesangguparmya.  Ia mendapat pahala  (dart kebajikan)

yang  diusahahannya  dan  ia  mendapat  siksa  q_flri  kejahatan)
);fl7Igdz.frerjclha"#);¢''(Qs.AIBaqarah[2]:286).1721

6464.   AI   Mutsanna   menceritckan   kapadaku,   ia   berkata:   Ishaq
menceritakan     kepada     kami,      ia     berkata:      Abdurrazzaq
menceritckan   kepada   kami,   dari   Ja'far   bin   Sulaiman,   dari
Hunaid AI  A'raj,  dari Mujaliid,  ia berkata:  'Aku bersama Ibnu
Umar dan  dia berkata:  :|S££ ji +=jji~j,G igi= ctrf  "Da# /.I.ko
hamu  melahirkan  apa  yang  ada  di  dalam  hatimu  atou  kamu
me#)/embw#)#.4a# ''  lalu  dia  menangis.  Lalu  aku  menemui  Ibnu
Abbas  dan  aku  menceritakan peristiwa  itu,  lalu beliau  tertawa
dan berkata:  "Semoga Allah merahmati Ibnu Umar,  apckah dia
tahu   dalam   hal   apa   ayat   itu   diturunkan?   [Dan   bagaimana
diturunkan?]]722  Sesungguhnya,  saat  ayat  ini  diturunkan,  para
sahabat Rasul SAW sangat gelisah dan mereka berkata:  "Wahai

=:::kua]:[aiigrj]#!','#]£¥±s:t]au:Liasf¥anb[er:::::rp:::

:,a,3t;ajfjL2:;fa;-,.t,Ld;;-a,gk-fo#F;:ay;t#-f'±!?j#ffjf¥
"Rasul   Telah   beriman   kepada   AI   Qur`an  yang   ditunnkan

kepadanya  dari  Tuhannya,  demikian  pula  orang-orang  yang
beriman.  Sermanya  beriman  kepada Allah,  malaihat-malaihat-
Nya,       kitab-hitab-Nya       dan       rasul-rasul-Nya.       (Mereha
mengatakan):       "Kami      tidak      membeda-bedahan      antara
seseorangpun (dengan yang lain) dart rasul-rasul-Nya" (Qs. A;i

]72' AbdurTazzaq dalam ra/s!.r ( 1/378).
'722 Apa yang ada di antara dua kurmg hilang dari teks dan kami mendapatinya pada

teks laimya dan sesuai dengan apa yang ada dalam Abdurrazzaq dalam ra/sJ.r
(1/380).

fi



_                                                                                                               rTtrfu, A+L :T+ ^\~.

Baqarah [2]: 285) sampai  :{=#C \;gas   ''Da% I.a memcJ¢paJ si.ds¢

/#¢rz. fre/.¢fe¢fa#/ ya7€g dz.#er/.¢faz#ny¢ " (Qs. AI Baqarah [2] : 286),
mcka  perkataan  jiwa  mereka  dimaafkan  dan  mereka  hanya
dihukumkarenaamalmerekasajaw.1723

6465.    AI   Mutsama   menceritckan   kepadcku,   ia   berkata:    Ishaq
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Yazid   bin   Harun
menceritckan  kepada  kami,  dari  Sufyan  bin  Husain,  dari  Az-
Zuhri,   dari    Salim   bahwa   ayahnya   membaca:    a,Ciu'i::®£j
'ifI g>'pe3i±.jl -i3=±S "Dan jiha kanu_ mela.hirkap apa
yang ada di dalam hatirm atau kamu menyembunyihan, niscaya
Allah    akan    membuat   perhitungan   dengan   hamu   tentang

perbw¢fcz#mw  z./w",  maka  menetes  air  matanya.  Prilakunya  ini
diketaliui    Ibnu    Abbas,    1alu    dia   berkata:    "Semoga   Allah
merahmati  Abu  Abdurralrman.  Sungguh  dia  telah  melakukan
seperti yang dilakukan para sahabat Rasulullch SAW ketika ayat
itu diturunkan.   Lalu ayat ini di#asa4fo oleh ayat setelahnya    ¥'
C{4;:±3L\=;S'RI\±jg±    "Allah    tidak    membebani    seseorang

7"e/czz.#haH seswaz. de"gr# 4esa#ggt+pcz#ny¢ " (Qs. AI Baqarah [2] :
286).1724

6466.   Muhammad   bin   Basysyar   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:   Abu   Ahmad   Ishaq   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  Sufyan menceritakan kepada kani,  dari Atha`  bin As-
Sa`ib,   dari   Sa'id  bin   Jubair,   ia  berkata:   "Ayat:    ~jGiD'J=jfj
'.S13 .fl i}=jfi "Dan jika kamu melah_irhan _:pa yam.g ada di,

dalam  h;timu atau kamu menyembunyikan"  dihaqus denga;n  4
C(<;:±3{\:;±'8i\±±g±    "Allah    tidak    membebani    seseorang

]723  HR. Ahmad da|am A4ws#crd (1/332) dan Abdurrazzaq dalam ra/sl.r (1/380).
`724  A|  Hakim  da|am  Mwsfadrak  (2/287)  dan  dia  berkata:   "Hadits  ini  Sanadnya

sfeczAz.fe, tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkamya. Juga disetujui Adz-
Dzahabi dan As-Suyuthi dalam j4d-Dw„ .4/ Ma#tswr (2/128).
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me/czz.7!frcz# seswczz. de#gr7! hescznggxpcz7€#);cz " (Qs.  AI Baqarah  [2] :

286).1725

6467.   Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Abu
Ahmad    menceritakan    kepada    kami,     ia    berkata:     Sufyan
menceritakan kepada kami,  darn Adam bin  Sulaiman,  dari  Sa'id
bin Jubair, ia berkata: Ketika ayat:  ::;I: ji +=j;i ~j, a ip'i;: .i;
"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau

4cz777w  me#)/emb"#};I.frcz# " turun,  mereka bertanya:  "Apakah  kami

akan    dihukum    dengan    apa    yang    dibicarakan   jiwa    kami
sedangkan   anggota   tubuh   kami   tidak   melakukannya?"   Dia

::%a{t:f~£¥£1c::;n¥,:€:,aiff#'Ct#3¥f±c|'+ai#¥'"Allah             tidak

membebani         s eseorang         melainhan         sesuai         dengan
kesanggupannya.   Ia  mendapat  pahala   (dart  kebajikan)  yang
diusahakannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dart  kejahatan)  yang
dikerjahannya.  (Mereha  berdoa):   "Ya  Tuhan  hami,  janganlah
Enghau hukum hami jika kami lupa atau hami tersalah" (Qs. AI
Baqarah [2]:  286) ia berkata:  "Allah r¢'cz/cz berfirman:  "Sungguh

telah  aku  lakukan".  Dia  berkata:   "Aku  berikan  pada  umat  ini
akhir  surah  AI  Baqarah  yang  tidak  diberikan  pada  umat-umat
sebelunmya" '726

6468.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Jabir  bin
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata:  Isma`il menceritakan
kepada   kami,   dari   Amir   tentang   firman   Allah:`jtiD'i;i.;i
+.~i±;: c;.=,i33 /.t5L I;+,;±=±5ri{ ,fu> pe+:,\=±. ::;i: ;i ;a;;i     iiD¢„

jika kamu melahirhan apa yang ada di dalam hatimu atau hamu
menyembunyihan,   niscaya   Allah   akan   membuat   perhitungan
dengan     kamu     tentang     perbuatanmu     itu.     Maha     Allah
mengampuni  siapa  yang  dikehendaki-Nya  dan  menyiksa  siapa

1725   |bnu Abi Hatim dalam ra/s.j.j. (2/574).
1726  Ibid.
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y¢#g  cZz.fefoe#dakz.-IV);a "  ia  berkata:   "Telah  di7co5czkfr   oleh  ayat
setelahnya,      yaitu:       6q$3£<=SIC¢'Cl±::3¥ffi=j;:'at+se¥'
:;:Ssr  "Allah   tidak  membebani   seseorang   melainkan   sesuai
dengan  kesanggupannya.  Ia  mendapat  pahala  (dart  kebajikan)

yang  diusahahannya  dan  ia  mendapat  siksa  !4.2ri  kejahatan)
)Jfl#gdz.faer/.czfacz##}/o''(Qs.AIBaqarah[2]:286).`727

6469.   Ibnu   Humaid   menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Jarir
menceritakan   kepada   kami,   dari   Mughirah   dari   Asy-Sya'bi
tentang  firman  Allah: 'a{,^>f±\::.::j£3 ji +±jji~6, C io'i:3.;i
"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau

kamu     menyembunyikan,     niscaya     Allah      ahan      membuat

perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu, itu"_ :a beFFa..,
"Telah  di77asokfr  oleh  ayat  setelahnya,  yaitu:   ¥<£l=jrfet#¥'
C{4;:i   "Allah   tidak   membebani   seseorang   melainkan   sesuai

c7eJ€grn  kesc}#ggapo##);fl. " (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  286) dan firman

Allah:      ip'Jj3b;i     ''Dcz#    /.I.k¢     kcI#7w     me/czAz.rkcz#''    ia    berkata:
"Menghisab rahasia yang nampak  atau tersembunyi  dan  ayat  ini

telah dihapus oleh ayat setelahnya"
1728

6470.     Ya'qub     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     Husyaim
menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:  Sayyar  memberitahukan
kepada kami,  dari  Asy-Sya'bi,  ia berkata:  Ketika ayat  t (j'+: .}jI;.~fiJL;4i33'.~13Lc,1,:±=S5d(,^>fit;C:.:i=ji+=±;i~j,''D"

jiha kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
menyembunyikan,   niscaya   Allah   akan   membuat   perhitungan
dengan     kamu     tentang     perbuatanmu     itu.      Maka     Allah
mengampuni  siapa  yang  dikehendaki-Nya  dan  menyiksa  siapa

yfl#g   dz.ke¢e#dczk!.-Ivyo. "  turun,   ia  berkata:   "Di   dalamnya   ada
kekerasan   sehingga   turun   ayat   setelahnya:     C\{S£3 ££=3`'(\|'C
3;:ist     "Ia      mendapat     pahala      (dart     kebajikan)     yang

1727 |bnu Abi Hatim dalam rfl/s'!.J. (2/574).
1728   |bnu Abi Hatim dalam ra/sJ.I. (2/574).

_    - .-   i
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diusahakannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dart  kejahatan)  yang
dz.frer/.aha#7®);¢" (Qs.  AI Baqarah  [2]:  286),  ia berkata:  "Ayat ini
me#Czs¢4fo ayat sebe|umnyaw.1729

6471.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami,  dari  Ibnu  Aun,  ia berkata:  Mereka
menyebutkan   di   sanping   Asy-Syabi: 3ii#i~j,G iD'i;3®!j
'.Sii  "Dan  jiha  kamu  melahirhan  apa  fang  ada  di  dalam

hatimu  atau  kamu  menyembunyikan"  sarapa;i  l;{Si6 £i:I:G\]SC
i;:1SI     "Ia     mendapat     pahala     (dart     kebajikan)     yang
diusalakannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dari  kejahatan)  yang
dz.frer/.cz4cz##);cz " (Qs.  AI Baqarah [2]:  286) ia berkata:  Asy-Sya'bi

berkata: "Sanpai di sini, engkau kembali ke akhir ayat".1730

6472.  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid   memberitahukan   kepada   kami,   ia   berkata:   Juwaibir
memberitahukan   kepada   kami,    dari    Adh-Dhahhak   tentang
flrman  Allah:   :+=Jii=j}i~j~Cip'i:3.if   "Dam  /.I.ka   kam%
melahirkan   apa   yang   ada   di   dalam   hatimu   atau   kamu
#!eH);emb#7€);I.ha# " ia berkata:  Ibnu Mas'ud berkata:  "Muhasabah
sebelum turun ayat: £{=stc \{Ssj £{=3`it; \{j`  "Jcz me#dapaf pafo¢/cl

(dari  kebajikan)  yang  diuschakannya  dan  ia  mendapat  siksa
/Z7arz. fre/.afefl/cz#/ }/cz#g dj.4er/.czha#nycz " (Qs.  AI Baqarah  [2] :  286)
Ketika ayat ini turun, ia me#crsczfrfe ayat sebelumnya". I 73 1

6473. AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar
Abu   Mu'adz   berkata:   Ubaid   menceritakan   kepada   kami,   ia
berkata:  "Aku mendengar Adh-Dhahhck menyebutkan dari Ibnu
Mas'udriwayatyangserupaM.1732

1729 Ibid.

1730 Ibid.

`73'  Sa'id bin Manshur  dalam Sw#a#  (3/1018)  nomor  (482)  dan As-Suyuthi  dalam

Ad-Durr AI Mantsur (2/ \2:9`.
1732  Ibid.
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6474.   Ibnu  Hunaid  menceritakan  kepada  kani,  ia  berkata:   Jarir
menceritakan   kapada   kami,   dari   Bayan   dari   Asy-Syarbi,   ia
berkata:   Ayat   :jij3Ji+£jii~6,a ipi=o!j   "Da#  /.I.ke   kclm%
melahirhan   apa   yang-ada   di   dalam   hatirm   atau   kamu
7%e»);e7%bzm)w.ham"  menasalch  ayat   £{fstc \;S£3 `££=31t: \|'    "Ja
mendapat pahala  (drri kebajikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat  siksa  (dart  kejahatan)  yang  dikerjakannya"  (Qs.  AIL
Baqarch [2]: 286).1733

6475.   Ibnu  waki'  menceritakan  kapada  kani,  ia  berkata:   Ayahku
menceritckan   kepada   kami,   dari   Musa   bin   Ubaidah   dari
Muhanmad bin Kab dan Sufyan, dari Jabir, dari Mujahid, dan
dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, mereka berkata: Ayat ini
C(<;:±S\.\=;=>gi\±±g±4    ``A||ah   tidak   membebani   seseorang

"e/az.HhaH seswaz. de#grH fesaHggapa#H)/a " (Qs. AI Baqarch [2] :
286)   me#asafrfo   ayat   :+=Ji;L±j5i~6,a iji=6rf"Da#  /.I.ka
hamu  melahirhan  apa  yang  ado  di  dalan  hatirrm  atou  hamu
menyembunyihanN.m4

6476.  Ibnu  Waki'  menceritckan  kapada  kami,  ia  berkata:  "Ayahku
menceritckan kepada kami,  dari  Israil,  dari  Jabir,  dari  Hcrimah
dan Amir riwayat yang serupa" 1735

6477.  AI Mutsama menceritakan kepada kani, ia berkata:  AI Hajjaj
menceritakan  kepada kami,  ia berkata:  Hammad  menceritakan
kepada kami, dari Humaid dari AI Hasan  tentang firman Allah:
'.}i3 .fl -+3=j£^~&,C.\i'i:3 bh6  "Dan jika  kamu  melahi:kan  .apa.

yang   ada   di   dalam   hatimu   atou   kamu   menyembunyihan"
sampai akhir ayat, ia berkata: Telah dihapus oleh  l:i:'dt#¥'
3;=SstG¢SS6£S=S'G¢Ci<=:±SL     "Allah      tidak      membebani
seseorang    melainkan    sesuai    dengan    kesanggupanrrya.    Ia

1733 |bnu Abi Hatim dalam ra/§I.r (2/574).
1734 Ibid.

1735  Ibid.
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mendapat pahala  (dari kebajikan) yang dinschakannya dan ia
mendapat  siksa  (dari  kyahatan)  yang  dikerjakannya"  (Qs.  AI
Baqarah [2]: 286).1736

6478.     Bisyr    menceritckan    kepada    kami,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:   Sa'id   menceritckan
kepada kami, dari Qatadah bahwa dia berkata: Ayat  'df+}<±¥'
\<;:;is\.\=::  "Allah  tidak  membebani   seseor;ng  mel;n;an

seLs#¢z.   c7e#gr#   hacz#ggapa##);o''   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   286)
menghapus    ayat    sebelumnya:     ::;=:ji+±=±;i~jc iD'J;J±6j
'fi) ,dr>F=+i "Dan jiha karm melahirkan apd ya;g ad;a di dal;in

hatirm   atau   kamu   menyembunyikan,   niscaya   Allah   akan
memp_|gt   perhitungan   dengan   kamu   tentang   perbuatanmu
itu".`737

6479.  AI  Hasan    bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,   dari   Qatadah  tentang   firman
Allah:    'aL^>fe#.:lij£Ji+=j;{~jj iD'+±6Le'    ''Da#  j.j.fa
kamu  melahirkan  apa  yang  ada  di  dalam  hatimu  atau  kanu
menyembunyikan,   niscaya   Allah   akan  menbuat  perhitungan
dengan  hamu  tentang  perbuatanmu  itu"  tctch  dinasakh  Ofch
firman Allah:   \f=:3 ¥€|l:jLf'affj€;¥'   "4//flfr  fz.daft "em6eba#z.
seseorang  melainkfl_I_ sesuai  dengan  kesanggupannya"  (Qs.  AI
Baqarah [2]: 286).1738

6480.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan     kepada     kami,     ia    berkata:     Ibnu     Zaid
menceritckan  kapadaku,   ia  berkata:   Ketika  ayat   ~j,C iD'+±6rf
'itA ,h>'F=-:!#.'.Si± .f^ .;=S^  "Dan jika karm-me|J;ir|:a; ;;Ta

'736  Sa'id bin Manshur dalam Sw#a#-nya (3/1016) No.(479).
`737  |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/gz.r  (2/574)  dan  Sa'id  bin  Maushur  dalam  S%#a#

i738A3:i°L62zaqda|amr¢/sir(I/376).
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yang ada di dalam hatini atou kamu menyembunyikan, niscaya
Allah    akan    membuat    perhitungan    dengan    kamu   tentang

perbwflffl#mw  I.fw'' sampai  akhir ayat turun,  anat berat dan sulit
bagi kaun muslimin. Mereka berkata: "Wahai Rasulullch, Kalau
ada sesuatu dalam jiwa kami yang tidak kami keljakan, apakah
A#r;'a#anu3##6k#],:'#<][#4Ysemfnia.¥a:
kalian   mengatakan   apa   yang   dikatakan   bani   Israil:   kami
mendengar  dan  kami  langgar".  Mereka  berkata:  "Tidak,  kami
mendengar  dan  kami  taat  wahai  Rasulullah".  Ia  berkata:  Lalu
turun   ayat   meringankan   mereka:    £,+jcc ,4`Ljpi~t:J>4(j:t{j(6%
•*;S-i ac€S;S=fih.,'SK.2.St'.ZgfiK,    "kasul    ie!ah-_b:riman
kepada AI Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuharmya,
demikian  pula  orang-orang yang beriman.  Semuanya beriman
kepada   Allah,    malaihat-malaihat-Nya,    kitab-kitab-Nya   dan
7~asw/-rczsw/-IV);a''   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   285)   sampai   firman

Allah:      £{=Sf6 q#3 £{=SIG ¢' €l<::3 ¥€|\=jLf;'J@t+!Z±¥'     ''4//ofo
tidak     membebani     seseorang     melainkan     sesuai     dengan
kesanggupannya.  Ia  mendapat  pahala  (dart  kebajikan)  yang
diusahakannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dari  kejahatan)  yang
dz.ker/.afa##y¢''   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   286)   ia  berkata:   "Dia
merubahnya  menjadi  amal  dan  meninggalkan  apa  yang  ada  di
hatiw.1739

6481.  AI  Mutsarma  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  AI  Hajjaj
menceritckan  kepada  kami,  ia berkata:  Husyaim  menceritalkan
kepada kami, dari Sayyar Abu AI Hakam, dari Asy-Syarbi, dari
Abu Ubaidah,  dari  Abdullali bin Mas'ud tentang  firman Allah:
'aL^>JC3C€.::i,i£Jii£=jiii~6,a iDi=.S      "Da!#   /.rfu    kem%
mel;hirkan   apa   yang   ada   di   dalam   hatimu   atau   kamu
merryembunyihan,   niscaya  Allah  akan  membuat  perhitungan

'739 Qurthubi dalam A/ Jami.' /I. j4fokam .4J g#r `a# (3/428).
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dengan  kamu  tentang  perbuatanmu  itu"  ia, be;rkatiL..  "Aryat  ini
di#asczAfe   oleh   ayat   setelahnya    £{=stc\{§Sj£{=31C\{J'       ''J¢
mendapat pahala  (dari kebajihan)  yang diusahahannya dan ia
mendapat  siksa  (dari  kejahatan)  yang  dikerjakannya"  (Qs.  AI
Baqarah [2]: 286).1740

6482.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kapada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi   tentang   firman   Allah: :|j££Ji+2=jii~b,G ipi=b!;
'f ii ,ch>'FS+i t±>. "Dan jika karm melahirkan apd yang ada di dalan

hatimu   atou   kanu   menyembunyikan,   niscaya   Allah   akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu" .1a.
berkata:  "Saat ayat ini turun, mereka dihukum dengan apa yang
terlintas dalam jiwa mereka dan apa yang mereka lakukan, lalu
mereka mengeluhkan ini pada Rasulullch SAW, mereka berkata:
"Jika salah seorang di antara kami berbuat, apakah jika dia tidak

berbuat,    kami    akan    dihukum?    Demi    Allah,    kami    tidak
menguasai  rasa was-was!"  Lalu Allah  rcz'cz/a me7cczs¢4fe  ayat ini
dengan  ayat  setelahnya:   \{=£3 y`|l:jir'atfj€S¥'   "4//aft  f!.dclfr
membebani         seseorang        melainkan         sesuai        dengan
4esa7cggt+pcz##);a" (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  286),  pembicaraan jiwa
temasuk yang kalian tidck kuatw [741.

6483.  Diceritakan kapadaku dari Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan  kepada  kami,  dari  ayahnya,  dari  Qatadah  bahwa
Aisyah  Ummul  Mukminin  ra berkata:  "Ayat  ini  di#czsc!4¢  oleh

ayah.    fi:1stG(Ssfi:3GC6C   "Ia   mendapat    pahala    (dart
kebajikan)  yang  dinsahahannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dart
fre/.czfeczJa#J )/crng dz.4er/.aha##);a " (Qs. AI Baqarah [2] : 286). I 742

`74'  A| winidi An-Naisaburi dalam .4sbabw# IVwzw/ hal. 51.
As-Su:y\rfui dalan Ad-Durr AI Mantsur (21129)

As-Suyuthi dalam Ac7-D#n. .4/ Ma#tswr (2/129) dan dia hanya menisbatkarmya
kepada Ibnu Jarir.
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Ulama  lairmya  bexpendapat,  maknanya  adalah  pemberitaliuan
dari  Allah  r¢'a/a  kepada  hamba-hamba-Nya  bchwa  Dia  clan
menghukum mereka dengan apa yang dilakukan tangan mereka,
diperbuat  anggota  tubuh  mereka,  dan  diucapkan jiwa  mereka
meski   tidck   mereka   kerjckan.   Ayat   ini   mwfeham   dan   tidak
di"¢"swfrfo. Allah rcz 'a/a akan memperhitunBkan hanba-hamba-
Nya  terhadap  anal  yang  mereka  lakukan  dan  keinginan,  niat
dalam jiwa yang tidak mereka  lakukan  dan  Allah  rcz'a/a  alkan
mengampuni  orang-orang yang beriman  dan akan menghukum
orang-orang  kafir  dan  munafik.   Berdasarkan  riwayat-riwayat
sebagai berikut:

6484.  AI Mutsanna menceritakan kapadaku, ia berkata:  Abdullali bin
Shalih   menceritakan   kepada   kani,   ia   berkata:   Mu'awiyah
menceritakan kepadaku, dari Ali dari Ibnu Abbas tentang fiman
Allah:    'JiL^>fe#.::ij£Jii=jii~jc ip'i;3 6L;     ''Da"   j.I.ka
kamu  melahirhan  apa  yang  ada  di  dalam  hatirm  atau  kamu
menyembunyikan,   niscaya   Allah   akan  membuat   perhitungan
dengan kamu tentang perbuatanmu itu", ayah irLi tidak dinasakh,
tetapi  ketika  Allah  ra'cz/a  mengumpulkan  makhluk-Nya  pada
hari  kiamat,  Dia  berkata:  "Aku  clan  memberitahukan  kepada
kalian  apa  yang  kalian  sembunyikan  dalan  jiwa  kalian  yang
tidak   terlihat   oleh   Malaikat-Ku".   Allah   rcz'a!/cz   memberitahu
orang-orang  yang  beriman  dan  menganpuni  mereka  atas  apa

yang   mereka   bicarakan   dalam  jiwa   mereka.   Firman   Allah:
'fli ,h>F=|€i "Niscaya Allah ahan membuat perhitungan dengan

4tz"ct     fe#fa7cg    perbwczJczHmw     I.Jw"    ia    berkata:     "Dia    akan

memberitahu kalian".  Sedangkan orang yang ragu,  mcka Allah
rcI 'cz/a akan memberitahu mereka atas kebohongan yang mereka
sembunyikan.  Firman  Allah:   -f?#£{=r:G> f±`S. cgj     'Tefa!pz.
Allah menghuham hamu disebabkan (sumpahmu) yang disengajaI-
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/w7c/wfr  berswmpczfe/   o/efe   feofz.in"''.   (Qs.   AI  Baqarah   [2]:   225),
berupa keraguan dan kemunafikan. 1 743

6485.   Muhammad   bin   Sa'd   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:
Ayahku     menceritckan     kepadaku,     ia     berkata:     Panianku
menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ayahku   menceritakan
kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:
'JaL^>fe\=.:;i:±Jf;±=±:i~jLc ip'i;:6j      ''Da«   j.z.ka    A&m«
melahirhan   apa   yang   ada   di   dalam   hatimu   atau   kamu
menyembunyikan,   niscaya  Allah   ahan  membuat  perhitungan
dengan   hamu   tentang  perbuatanmu   itu",   anal  ka,+ion  ya:ng
rahasia  dan  terang-terangan   akan  dihisab   oleh  Allali   rcz'cz/cz.
Bukankah seorang Mukmin yang dimudahkan untuk melakukan
satu   kebaikan,   jika   dia   melakukannya   dia   akan   mendapat
sepuluh  kebaikan dan jika dia tidak mampu melakukannya dia
akan  mendapat  satu  kebaikan  karena  dia  orang  mukmin  dan
Allah  ra'a/a  akan  meridhai  rahasia  dan  yang  terang-terangan

yang   ada   pada   diri   orang-orang   yang   beriman.   Jika   yang
dibicarakan oleh jiwanya adalah keburukan,  Allah  ra'¢/a  akan
melihatnya  dan  akan  memberitahukannya pada hari  akhir.  Jika
dia  tidak  melakukannya,  dia  tidak  akan  dihukum  sampal  dia
melakukannya.   Jika   dia   melakukannya,   Allah   rcz'cz/cz   akan
memaaflcarmya,  sebagaiman  flrman-Nya: 6=;Ji ;i;; I:i£;: 6ji djf;I
\Yt{ -¢±}S;I cf'iJ)ff:..\SSY; "Mereka Itulah orang:orang yang rfami

terima dari mereka amal yang baik yang Telch mereka kerjakan
dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka" (Q!s. A;i Ahquf
[46]:  16).

6486. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
memberitahukan      kapada      kami,      ia      berkata:      Juwaibir

`743     |bnu  Abi  Hatim  dalam  7a/s[.r  (2/572)  dan  As-Suyuthi  dalam  ,4d-Dw„  A/

Mantsur(2112:9).
\]44  As_Snyuthi dalam Ad-Durr AI Mantsur (21\30).
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memberitahukan   kapada   kani,   dari   Adh-Dhahhak   tentang
firman  Allah:  'aL^>fec±.:|S££Ji +2ajii~j,a iDi;3 o!j   ''Da#
jiha kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kanu
menyembunyihan,   niscaya  Allah   ahan  membuat  perhitungan
dengr#  kemw /eHfang perdw¢fa#mw  ztw" ia berkata:  Ibnu Abbas
berkata:   "Sesungguhnya   Allah   ra'a/cz   berfirman   pada   hari
kiamat:   Sesungguhnya  para  penulis-Ku   tidak   menulis   anal
kalian kecuali yang nampak saja. Adapun yang kalian rchasiakan
dalan jiwa kalian,  Aku  clan  menghisabnya hari  ini  dan  Aku
akan  mengampuni  siapa  yang  Aku  kehendcki  dan  Aku  akan
mengazabsiapayangAkukehendakiw.1745

6487.  Ychya bin Abi Thalib menceritakan kapadaku,  ia berkata:  Ali
bin  Ashim  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Bayan
memberitahukan  kepada  kani,  dari  Bisyr,  dari  Qais  bin  Abi
Hazim,  ia  berkata:  "Pada  hari  kiamat,  Allah  rcz'cz/a  berfiman

yang  didengar  makhluk-makhluk-Nya:   Para  penulis-Ku  clan
menuliskan amal kalian yang nampak saja. Adapun yang kalian
sembunvikan,      mereka      tidak      menulisnya      dan      tidak
mengetahuinya. Aku-1ah Allah yang Maha Tahu semuanya. Aku
akan  mengampuni  siapa  yang  Aku  kehendaki  dan  Aku  akan
mengazab siapa yang Aku kehendaki". ]746

6488. AI Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar
Abu  Mu'adz  berkata:  Ubaid  memberitahukan  kepada  kani,  ia
berkata:  Aku  mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang  firman
Allah:    Jaf,ch>fr\£.::;=±jii±±;i~jG i9'i;J€.rf     ''Da!#   j.I.fa
kamu  melahirkan  apa  yang  ado  di  dalam  hatimu  atou  kamu
menyembunyihan,   niscaya  Allah   ahan  membuat  perhitungan
dengan  kamu  tentang  perbuatanmu  itu"  Tbun  Albbas  bedsata...
"Jika   manusia   dipanggil   untuk   dihisab,   Allah   memberitchu

`745  As.Suyuthi da|am Ad-Dwrr A/ MaHts#r (2/131).
1746  |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/572).
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mereka apa yang mereka sembunvikan dalam jiwa mereka yang
tidak mereka lakukan, Allah berfirman:  Tidak ada sesuatu yang
luput  dari-Ku.  Aku  akan  memberitahu  kalian  kejchatan  yang
kalian sembunyikan yang tidck texpantau oleh malikat pencatat.
Inilallmuhasabahw.1747

6489.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:     "Abu    Tamilah
menceritckan kepada kami, dari Ubaid bin Sulaiman, dari Adh-
Dhahhak, dari Ibnu Abbas riwayat yang serupaM.1748

6490.    AI   Mutsanna   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan    kepada   kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami,  dari  ayahnya,  dari Ar-Rabi' tentang
firman  Allah:  'JiL^>fe\£.::£££ Jf +=jji~jc iD'i;3 6!j   ''Da#
jika hamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atou kamu
menyembunyihan,   niscaya   Allah   ahan   membuat  perhitungan
dengan  kamu  tentang  perbuatanmu  itu"  .ia. beak:ata:.  " A;yak  ini
mwfefacrm  dan  tidak  di#¢sa4fe  oleh  ayat  lain".  Ia berkata:  "Allah
akan  menghisab  kalian",  ia  berkata:  "Pada  hari  kiamat  Allah
rcz'¢/a   akan   memberitahu   bahwa   engkau   menyembunyikan
dalam     hatimu     ini     dan     itu     dan     Allali     r¢'cz/a     tidak
menghukurmyaw.1749

6491.    AI   Mutsanna   menceritakan   kapadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritckan    kepada    kami,    ia   berkata:    Ibnu    Abi    Ja'far
menceritakan kepada kami,  dari  ayahnya,  dari Amr bin Ubaid,
dari   AI   Hasan,   ia   berkata:   "Ayat   ini   m#%am   dan   tidak
dinasakhN .175o

1747  |bnu Abi Hatim dalam ra/s].r (2/572)
1748  Ibid.

'749As_Suyuthidalam4d-Dwrrj4/"a#tswr(2/13l).
[75° |bnu Abi Hatim dalam ra/rsl.r (2/574) dan AI Mawardi dalam j4#-IV"4af wa i4/

Uy""(I/360).
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6492.   Ya'qub   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan    kepada    kami,    ia    berkata:    Ibnu    Abi    Najih
menceritckan kepada kami, dari Mujahid tentang firman Allah:
'aL^>fe\£.:ljj£Ji+=j;i~j,GiDli±6rf     "Da#   j.I.fan    fam%
melahirhan   apa   yang   ada   di   dalam   hatimu   atou   hamu`menyembunyikan,   niscaya  Allah  akan  membuat   perhitungan

deJtgr#  4c}m"  fc#/¢#g perbwczJcz7€mw  I.fw" ia berkata:  "Dalam  hal

keraguandankeyakinan".`75t

6493.  Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami,  dari Isa darn Ibnu Abi Najih
dariMujahidtentangfirmanAllch:::;=±Ji+=±:i~j,Cio'i;:®£j
'ff^ ±F=|54 "Dan jika hamu melahirhan apa yang ada di dalam

hatimu   atau   kamu   menyembunyihan,    niscaya   Allah   akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu" ial
berkata: "Dalam hal keyakinan dan keraguan". I 752

6494.    AI    Mutsanna   menceritakan    kepadaku,    ia   berkata:    Abu
Hudzaifah   menceritakan   kepada   kami,    ia   berkata:    "Svibil
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ibnu  Abi  Najih  dari  Mujahid
riwayat yang serupa" 1753

Abu   Ja'far   berkata:    "Penakwilan   ayat   ini   berdasarkan

pendapat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah  bS•iap}~b,C.\3'i:i "Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam

Aczfz.7#z/',  sesuatu dari perbuatan, kalian tampakkan dengan badan dan
anggota tubuh kalian atau kalian sembunyikan dan kalian tutupi dalam

jiwa kalian dan tidak diketahui oleh satu pun dari makhluk-Ku, Aku
akan menghisabnya dan Aku akan mengampuni semua itu bagi orang

`75'   Mujahid dalam ro/sz.r (hal. 247), Ibnu Abi Hatim dalam rcz/sl.r (2/573) dan As-

Suyuthi dalam Ad-Dwrr .4 / A4la#tswr (2/ 130).
1752  |bid.

1753  Ibid.
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yang  beriman   dan   aku   akan  mengazab   orang  yang  musyrik  dan
munafik dalam agama-Ku".

Adapun  riwayat  dari  Adh-Dhahhak  dari  riwayat  Ubaid  bin
Sulaiman  dan  apa  yang  dikatakan  oleh  Ar-Rabi'  bin  Anas,  maka

penakwilannya:  "Jika  kalian  menampakkan  apa  yang  ada  dalam  diri
kalian,  maka  kalian  akan  mengetahui  kemaksiatannya,   atau  kalian
simpan keinginannya dalam diri kalian, lalu kalian sembunyikan, pada
hari  kiamat  Allah  ro'cz/cz  akan  memberitahu  kalian  dengan  hal  itu.
Lalu  Dia akan mengampuni  siapa yang Dia kehendaki  dan menyiksa
siapa yang Dia kehendaki".

Adapun     perkataan     Mujahid     maknanya     serupa     dengan

perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh All bin Abi Thalhah.

Ahli  tafsir  lainnya  berpendapat  bahwa  ayat  ini  in"/74#77€  dan
tidak    di777¢;?s'#kA.     Mereka    menyetujui    orang    yang    mengatakan

maknanya  bahwa  Allah  rcz'cz/cz  memberitahu  hamba-hamba-Nya  dan
Dia akan melakukannya pada amal perbuatan yang mereka tampakkan
dan mereka sembunyikan.  Maknanya:  "Allah  r¢ 'cz/cz akan menghitung
semua   makhluk-Nya   atas   semua  yang   mereka  tampakkan   berupa

perbuatan jelek mereka dan semua yang mereka sembunyikan dan Dia
akan  menyiksa  mereka  karena  itu.  Tetapi  siksaan  Allah  rcj'cz/cz  pada

mereka   atas   apa  yang   mereka   sembunyikan   dari   apa  yang  belum
mereka  lakukan  berupa  musibah  di  dunia  dan  perkara-perkara  yang
akan  membuat mereka sedih  dan  merasa sakit".  Berdasarkan  riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6495. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan
kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang flrman Allah:  t ip;;j b;;
'ifI ,dr>{=.rfe'.3.i±-fl -iap}-a,   "Dan  jika  kamu  melahirk;n
apa  yang  ada  di  dalam  hatimu  atau  kamu  menyembunyikan,
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang
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perdwcz/cz#mw    I.fw"   ia   berkata:    Aisyah   RA   pemch   berkata:
"Barangsiapa  yang  ingin  melakukan  kejahatan  lalu  dia  tidak

mengeljakannya,  Allah  rcz'o/cz  akan  mengirim  rasa  gelisah  dan
takut  seperti  orang  yang  ingin  melakukan  kejahatan  lalu  dia
tidak mengeriakannya dan ini adalah penghapus dosanya". '754

6496. AI Husain menceritckan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar
Abu  Mu'adz  berkata:  'Ubaid  memberitahukan  kepada kami,  ia
berkata:  Aku  mendengar Adh-Dhahhak  berkata tentang  firman
Allah:   'ai,A,fec±.:+=Ji+=jji~jciD'i;36if    ia   berkata:
Aisyah    RA    pemah    berkata:    "Setiap    hamba    yang    ingin
melakukan maksiat atau membicarckannya dalam jiwanya, akan
dihisab  oleh  Allah  ra'a/a  di  dunia,  dia  akan  takut,  sedih  dan

8elisahw.1755

6497.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan     kepada     kami,     ia    berkata:     Abu     Tamilah
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ubaid  dari  Adh-Dhahhak,  ia
berkata:  Aisyah ra berkata tentang hal  itu:  "Setiap  hamba yang
ingin melckukan kejahatan dan maksiat  atau membicarakannya
dalam jiwanya, akan dihisab oleh Allah rcz'a/cz di dunia, dia akan
takut, sedih dan sangat gelisah. Dia tidck mendapatkan apa-apa,
sebagaimana  orang  yang  ingin  melakukan  kejahatan  dan  dia
tidakmelakukarmyaw.1756

6498. Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asad bin Musa
menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Hammad  bin  Salamah
menceritakan  kepada  kami,  dari  Ali  bin  Zaid,  dari  Umayyah
bahwa Aisyah RA ditanya tentang ayat:  Ji +±=±:i~j,G iD'i;: ®j
'fli ,^>F=ji'.Si£ "Dan jika hamu melahirkan apa yang ada di

'754  Sa'id  bin  Manshur  dalam  Sw#c"  (3/1017)  dan  As-Suyuthi  dalam Ad-Dwrr AJ

M¢#/swr(2/131).
1755  |bid.

1756  Ibid.----(
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dalam hatimu atau hamu merryembunyikan. niscaya Allah akan
membuat perhitungan  dengan  kamu  tentang perbuatanmu  itu"
dan   £,i iz. \€2j=E€j  'Barangsiapa   mengeriakan   kejahatan,
niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu" (Qs. An-
Nisaa`   [4]:   123),  Aisyah  RA  menjawab:  "Aku  belum  pemch
ditanya    oleh    seorang    pun    tentang    hal    ini    sejck    aku
menanyakannya pada Rasulullch SAW, beliau bersabda:

}<;ji3 urfu°i :ri i=pe;; \ij 1:;ji &H i:i+=: g,+a t;£j;\; 1:

\ila;; iJ i;:;; ia:\=:;; gi+ u3 \{:;;2; aptry°i u£ 3;;£J13

+goo, #, £i; ci ±>f; ir i:==j' ir3ioi S.i u£ ±± u3
5JO, ir

"Wahai   'Aisyah,   ini   adalah  pengowasan  Allah  Ta`ala  pada

hamba~Nya    dengan    apa   yang   menimpanya    dart    demam,
musibah,  duri  sampai  barang yang  diletak di  lengan  bajunya
lalu  hilang  dan  dia  merasa  sedih,  lalu  dia  menemuhannya  di
ketiaknyaJ757   sehingga  orang  yang  beriman  akan  dikeluarkan
dart dosa-dosanya seperti lempengan emas]758  dikeluarkan dari
alat peniup api\7sg .N\7cO

Abu  Ja'far  berkata:   "Pendapat  yang  paling  benar  dalam
menakwilkan  ayat  ini  adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat
ini  m#fe4cz77i  dan tidak di"oHs#4fa.  Hal  itu karena nasakh tidak teljadi

pada suatu hukum kecuali dia menafikannya dengan hukum lain yang

c*±l` : antara ketiak dan pinggang. Lihat £I.sa# j4/ j4rab (®+).
'758 j!': |empengan emas dan perak. Lihat fz.saH A/ Ar¢b (jp-).

'759 j±<„:  kantung yang digunakan tukang besi untuk meniup api,  dan jamaknya jtri

dan -o':§. Linat Lisan AI Arab (i).
'76°   HR. Ahmad dalam A4"s#ad (6/218) dan HR.  Tirmidzi dalam Tafsir AI Qur`an

(2991).

fi
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menafikan  dari  semua  segi.  Dalan  firman Allah:   V€|lijir'dfJfe¥'~

i;:f3{G€Si6 £i:I:11\]SCT4f:i     "Allah   tidak  membebani   seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dart
kebajihan)   yang   diusahahannya   dan   ia   mendapat   siksa   (dart
fre/.czAafcz#/  );czng   dz.frer/.afacz##)/a"   (Qs.   AI   Baqarah   [2]:   286)  tidak

menafikan  hukum,   dimana  Dia  memberitahu  hanba-Nya  dengan
firman-Nya:   3Jirf ,^>fr\£.:|iif ji    ''4fa«   hamw   me72);emb"#);z-fr&#,
niscaya  Allah   akan  membuat  perhitungan   dengan  hamu  tentang

pe7'bwcz/czH7"ct I./zt " karena perhitungan tidak menyebabkan siksaan dan
bukan  hukuman  atas  dosa-dosa  hamba  yang  telch  dihitung.  Allah
r& 'cz/cz memberitahu orang-orang yang berbuat dosa bahwa saat buku
catatan  perbuatan  mereka  ditampakkan  pada  hari  kiamat,  mereka
berkata:      \{j2;:i ~V€£ :jfY'j €±j;J3£.Y' ±tifa}f \i:i J,C \£fi;i;.     ''Ad%foaz.
celaha  kami,  Kitab  apahah  Ini yang tidak meninggalkan  yang kecil
dan tidak (pula) yang besar,  melainhan ia mencatat semuanya"  (Qs.
AI Kahfi [18]: 49).

Allah rcz 'ct/cz juga memberitahu bahwa buku catatan perbuatan
mereka akan menghitung perbuatan mereka baik yang kecil atau yang
besar dan meskipun buku catatan itu men8hitung dosa-dosa besar atau
kecil pada orang yang beriman pada Allah rcz'cz/a dan Rasul-Nya serta
orang  yang  taat pada-Nya,  tetapi  bukan berarti  mereka  akan  disiksa
dengan  semua  yang  dihitung  dalam  buku  catatan  itu  karena  Allah
rcz 'cz/cz  telah  menjanjikan  pengampunan  pada mereka  atas  dosa-dosa
kecil   mereka   dengan   mereka  menjauhkan   dosa-dosa  besar.   Alah
berfirman    dalam    kitab-Nya:     a££ ;j£+i=6#L';,~C={j}j£ ®!
\1f SS.i F=i±:1; .ife))£j£  "Jika kamu menjouhi  dosa-dosa besar
di  antara  dosa-dosa  yang  dilarang  hamu  mengerjakannya,  niscaya
kami  hapus  kesalahan-kesalahanmu  (dosa-dosamu  yang  kecil)  dan
kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)"  (Qs.  An:Nisa;al

[4]:  31).
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Itu   adalah   perliitiiiigan   AIlali   rtt'tt/«  pada  haiiiba-haiiiba-Nya

yang   beriman    bahwa   Dia   akaii    memperhitungkan       mereka   atas

perkara-perkara   yang   disembunyikan   oleh   diri   mereka   yang   tidak
menyebabkan  siksa,  tetapi  perhitungan  Allah  rcf 'ci/« pada mereka jika

Allali   menghendaki   ada]ah  berupa  peniberitahuan  tentang  kebaikan

Allah  pada  mereka  dalam   bentuk  ampuilan-Nya  sebagaiiliana  yang

telah  Rasulullah  SAW  sampaikan  kepada  kita,  da]am  A/7fibct/--A/7ft6"'

sebagai bcrikut:

6499.  Ahmad  bin  AI  Miqdam  mcnceritakan  kepadaku,  ia berkata:  AI

Mu'tamir  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:

Aku mendengar ayahku,  dari  Qatadah dari  Shafwan bin  Mahraz,

dari lbnu Umar, dari Nabi SAW bersabda:

:;:rL=: L==r ;;{£ a;aj; gi  3;q°i i:;; irf*°i :=\;; ±o Lil.'
J',

L;9':`L|  i  \#;:^,  :I:,£=i  (iLif  :i:;;;  9:+,ij: :+i  :i:;i; ,fu:\±;1

;i t:\j;F ij3ji i36 :i;:;; i:i== @':j±;~' fr: ij\ ifift3

3frfyi Lr;3; Le
"All(ih  T(i'(i[a  menclekatkan  hamb(I-N}`a y(ing  mukiiiin  p(id(I  h{iri

kiamat   sehingga   diletalckan   di   (itas   pelukan-Nya   I(ilit   Allah

Ta'ala meiryebutkan kejatahannya dan bertcinya:  Apakah engk(iu
tahu?     Dia    menjawab:     Ya.    Allah    Ta'ala    berfirm(in:     Aku

menutupinya di  dunia  dan Aku akan  mengampuninya pada  h{iri
ini.  Lalu  ditampakkan  kebaikan-kebaikannya  dan  Allah  Ta'ala
berfirman:  Bacalah  catatan  amalnya.  Atau  sebagaimana  yang
dia  katahan:  Adapun  orang  hafir,  maka  dia  akan  dipanggil  di
atas kepala-kepala para saksi" .\]6\

'76'     HR.   Bukhari   dalam  SfrfIA;.A   (4/1725)  No.   4408,   HR.   Muslim  dalam  S/?tz/]!./?

(4/2120) No.  2768.
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6500. Ibhu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adi  menceritakan  kapada  kami,   dari   Sa'id  dan  Hisyam  dan
Ya'qub   menceritakan   kepadcku,   ia   berkata:   Ibnu   Ulayyah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyan memberitalukan
kepada kami, keduanya berkata dalam ucapannya, dari Qatadah,

.£      `dari shatwan bin Muhriz, iaberkata: Saat kami thawafdi Karbch
bersama Abdullah bin Umar dan dia juga sedang thawaf, tiba-
tiba muncul sescorang dan bertanya: "Wahai Ibnu Umar, apakah
en8kau  mendengar  Rasulullch  SAW  bersabda  tentang  bisikan
jiwa?"    Dia   menjawab:    Arfu   mendengar   Rasulullah    SAW
bersabda:

Ji :]# *j;'i! :J# i2± fe a; a *:i ir ir3io, jj*A.:
i, ;tie ?; a; ,;i L= .(*--;, J±, ¢+i :1# 9,1J.0,

L,JJU-

:jj fjo, di, ti# lil €£uo, j ±j;££ ¢~tojf Ojj :,jj a; a.i

.ieLjo,i ;\=±jo\ Lfij ,;;fi z+r .ji 9j:\==; a::==p u±:±

u`i ir;; jf ijj:i; i.givS\ £u'3i" 3*fyi Lr33; jf ir; G3¢
"ch,di, jf a,, iri,

"Seorang   mulorin   mendekat   kepada   Tuhannya   sampai   Dia

meletakkannya  di  atas  pelukannya  dan  membuatnya  mengahai
dosa-dosanya. Allah Ta'ala bertanya:  Apakah engkou tahu ini?
Dia  menjawab:   Ya   TuhankIA,   c[mpunilah   (dra  halt),   sampai
mencapai jumlah yang tidak terhingga. Allah Ta'ala berfirman:
Sungguh    Aha    telah    menutupinya     di    dunia    dan    Aha
me»grmpw»z'mz/  pada   Aczrz.   I.»z..   Kemudian   Rasulullah   SAW
rneha]ofufka][+::.   Lalu   Allah   Ta'ala   ahan   memberihan   catatan
kebaihan   atau  kitabnya  dengan  tangan  hanan-Nya.   Adapun
orang-orang ha:fir dan munafik, Allah Ta'ala meinanggil mereka
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di  alas  kepala-kepala  para  saksi.  Firrnzm-INya,,  "Cirang-orang
inilah  yang  telah  berdusta  terhadap  Tuhan  mereka".  Ingatlah,
kutuhan Allah (ditimpakan) alas orang-orang yang zhalim." (Qs.
Huud  [1 |]:  18)]762

Allah  ra'a/a  membuat]763  hamba-Nya  yang beriman  mengakui
kejahatannya  sehingga  dia  mengetaliui  kebaikan-Nya  padanya
dengan  mengampuninya.  Demikianlah  perbuatan  Allah  r¢'cr/a
dalam  menghitung  apa  yang  dia  tampakkan  dan  sembunyikan
dari  dirinya.  Kemudian  Dia mengampuni  semua  itu  setelah dia
mengakui  kebaikan  dan  kemurahan-Nya,  lalu  Dia  menutupinya
dan  itulah  ampunan  yang  Allah  r¢'¢/a  janjikan  pada  hamba-
hamba-Nya   yang   beriman,   firman-Nya:   '.t££Ji;},jej€S   "Makq
Allah mengampuni siapa yang dikehandaki~Nya" .

Jika ada yang berkata: "Firman Allah: £{=i3f c \{S£;3 £{=31C \{j` ''/a
mendapat  pahala  (dari  kebajihan)  yang  diusahakannya  dan  ia`mendapat  siksa  (dari  kejahatan)  yang  dikerjakannya"  (Qs.  AI

Baqarah  [2]:  286)  memberitakan  bahwa  semua makhluk  hanya
akan  dihukum  karena  dosa  yang  diperbuatnya  dan  hanya  akan
diberi pahala dengan kebaikan yang dilakukannya". Jawabannya:
"Memang  demikian.  Hamba  hanya  akan  dihukum  karena  dia

melakukan  yang  dilarang  yang  meninggalkan  yang  diperintah".
Jika dia bertanya lagi: "Jika memang demikian, maka apa makna
ancaman Allah  rcz'c7/¢ kepada kita atas apa yang disembunyikan

jiwa   kita   dengan   firman-Nya:    A'.~|££Jj:¢i£3   ''DG#   me;7);i.ds"
siapa  yang  dikehendaki-Nya" ,  .I rha  :;:istG{SS£ i;:36\:6  "Ia
meliclapat  pahala  (dari  kebajihan)  yang  diusahahannya  dan  ia
mendapat  siksa  (dari  kejahatan)  yaiig  dikerjakannya"  (Qs.  AI

'7°2    HR.  Bukhari  da|am  AI  Mazhalim (2441)  dan  dalam Tafsir  Surah  Hud  (4685)

dan  dalam  At  Tauhid  (7514),  HR.  Muslim  dalam  At-Taubah  (52)  dan  HR.
Ahmad dalam A4wj'#¢d (2/105).

1763  Ka|imat ji4. ai .i adalah/a '1./ dari \ri+.
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Baqarah  [2]:  286)  dan  apa  yang  disembunyikan  hati  dan jiwa
kita  berupa  keinginan  melakukan  dosa  atau  kehendck  untuk
bermaksiat, tetapi tidak dilakukan anggota tubuh kita?" Jawaban
untuknya:  "Sesungguhnya Allah  r¢'¢/a  telah menjanjikan pada
orang-orang   yang   beriman   untuk   mengampuni   mereka   atas
keinginan   salah   seorang  di   antara  mereka  untuk  melakukan
maksiat tetapi tidak dilakukannya dan itu seperti yang telah kami
sebutkan termasuk janjinya mengampuni dosa-dosa kecil mereka

jika  mereka  menjauhi  dosa-dosa  besar.  Ancaman  Allah  rcz'o/a
dengan  firman-Nya:  `'.~l±;i c; 4;r5  ''DaJi  #€enyJ.dsa  sJ.apa  }J¢Jtg
dJ;.ke/7e;Idr*i.-Ivya"   atas   apa  yang   disembunyikan  jiwa   orang-
orang  munafik  yang jiwanya  menyembunyikan  keraguan  pada
Allah dan ke-Esaan-Nya atau pada kenabian Nabi SAW dan apa

yang beliau  bawa dari  Allah  ra'a/a,  atau  pada hari  Akhir dan
Kebangkitan".   Sebagaimana  disebutkan  oleh  Ibnu  Abbas  dan
Mujahid     dan     orang-orang     belpendapat     seperti     mereka:
"Sesungguhnya   takwil   firman   Allah:       'di,4>*.,\#::±=Ji
"Atau  hamu  menyeindunyikan.   niscaya   Allah   akan   membuat

perhitungan   dengan   kamu  tentang  perbuatanmu   itu"   aldalth
keraguan  dan  keyakinan.  Tetapi  kami  mengatakan  bahwa  yang
diancam   dengan   firman  Allah:   £'.~l±SJc; 4533  "Da"   me")%.ds4
sj.ap" .ya;ig dj.kefae#drki.-IV)/¢ " adalah orang yang dalam jiwanya
menyembunyikan   keraguan   pada  Allah   ra'a/¢   dan   keraguan

pada   Allah   r¢'¢/a   adalah   sebuah   kekafiran.   Adapun   yang
dijanjikan-Nya  berupa  ampunan,  dengan  firman-Nya:   I;},;}=3
'.'Jsi.  "Maka  Allah  mengampuni  siapa  yang  dikehendaki-Nya"

adalah   yang   menyembunyikan   keinginan   untuk   melakukan
sebagian yang dilarang oleh Allalh ra 'a/¢ berupa perkara-perkara

yang/.¢i.z (boleh) yang pada mulanya halal dan boleh, lalu Allah
rcz'¢/cz     haramkan     atas    makhluk-Nya,     atau    meninggalkan
sebagian    apa    yang    diperintah    oleh    Allah     ra'cz/c!    untuk
melakukannya  berupa  perkara  yang /.¢j.z  yang  pada  mulanya
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boleh   meninggalkarmya,    lalu   Allah    ro'a/a   wajibkan   pada
makhluk-Nya. Dan apa yang diniatkan oleh orang yang beriman
dan   dia   tidak   membenarkan   dan   merealisasikan   apa   yang
tersembunyi  dalam  jiwanya,  itu  tidak  dihukum,  sebagaimana
diriwayatkan    dari    Rasulullah    SAW    bahwa    beliau    SAW
bersabda:

LJ; lEaE`4-
e-` * i;3 ii 3' a+ dr; if gal; pe ;;

ife OLri€ +' dr;
"Siapa   yang   ingin    melaJwhan   kebaikan    tetapi    dia    tidak

melahakannya,  maka  dicatat  baginya  satu  kebaikan  dan  siapa

yang    ingin    melakIAkan    satu    kejahatan    tetapi    dia    tidak
melakulannya, maka tidak dicatat" .\]64

Inilah  deskripsi  kami,  dan  inilch  yang  Allah  rcz'cz/cz  hisab  dari
orang-orang yang beriman tetapi Dia tidak menyiksa mereka".

Adapun  apa  yang  disembunyikan jiwa karena ragu  pada Allah
ro'a/a  dan  kenabian  para  Nabi-Nya,  itulah  orang  yang  binasa

yang  kekal  di  dalam  neraka  yang  telah  Allah  rcz'cz/cz  ancamkan
dengan siksa yang pedih dengan firman-Nya: 3+~l±;i c; 4i3j  ''Dcz#
menyiksa siapa yang dikehendcki-Nya" .

Abu   Ja'far   berkata:   "Maka   takwil   ayat   ini:~j,CiD'+±6£j
•iap} "Dan jika kamu melahirkan apa yang aia di dal-;in ia;i;:"

wahai    manusia,    lalu    kalian    tampakkan    :±i3jf    ''4faw    4czm#
"e#};em6%#)/I.frcl# " dan  disembunyikan  oleh jiwa kalian,  'd( ,ch> ;±C:.
"Nis.caya  Allah  akan  membuat  perhitungan  dengan  kam;`ten;ang

per6wo/a#"w   ;.r%"  dan   Dia   akan  memberitahu  kebaikan-Nya  pada
orang   yang   beriman   di   antara  kalian   dengan   memaafkarmya   dan
mengampuninya dan Dia akan menyiksa orang yang munafik di antara

Ath-Thabari  menyebutkan  afsar  ini  tanpa  sanad.  Lihat  riwayat  Muslim  pada
hadits ini dengan lafazh yang berbeda pada AI Imam (203-208).
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kalian  terhadap  keraguan  yang  tersembunyi  dalam jiwanya  atas  ke-
Esa-an penciptanya dan kenabian para Nabi-Nya".

Penakwilan  firman AI]ah:  j±3j#6=#'dfj  rD¢» 4//¢A
Maha Kuasa atas segala sesuatu)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud Allah  r¢'a/a  dengan  fimian-
Nya: Allah rcz '¢/a mampu untuk memaaflcan apa yang disembunyikan
oleh jiwa  orang  yang  beriman  dari  keinginan  melakukan  dosa  dan
mampu  menyiksa  orang  kafir  atas  apa  yang  disembunyikan  dalam

jiwanya berupa rasa ragu pada ke-Esaan  Allah  rcz'a!/cz  dan kenabian
para Nabi-Nya dan mampu membalas keduanya sesuai perbuatannya".

®®®

fit>g:\;£pi£,gr'ij£,+fc£,4'£jqui~tL>fL±j{6:`;

ijt€j:,4Li3c;,jii€f3£y'.,4i36c,#£,4€gr'j

©#.trfe'£jcfjaf\±±cff5gr
"Rasttl Telch beriman kepadr AI Qur ` an ycng. dfto"nkan

kepndanya dcwi Ttthamyci, demikjan Pwla orang-orang
yang beriman. Sem4anya beriman kepada AIIcih, malc[ikcit~

77tc][cifkctt-Nya, kitab-kjtab~Nya den ras«)-ras«Z~Nya.
(Mereka mengrtohan) : "Kami tidcik membedr-bedrkan

antcira seseorangptm (dengan yang lain) drwi rasttl-rc"l-
Nyc[", dan mereha mengrtcihan: "Kani dengar dan hami

tout." (mereka berdoa): "Amprmilch hami Ya T«han kami
dan kepada E7tglcouzah tempat kembcizj"

(Qs. AI Baqarah [2]: 285)
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Penakwilan firman AIIah:
•#-#iasS^>'3IM.¥tRasui

iife2grfj*€c¢,4'LfgritL>fb*jf6zi:
Telah beriman kepada AI Qur`an

yang  diturunkan  kepadanya dart Tuhannya, demikian pula orang-
orang  yang  beriman.  Semuanya  beriman  kepada Allah,  malaikat-
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  r¢'¢/cz  dengan  firman-
Nya:  Rasul  yaitu  Rasulullah  SAW  telah  benar dan  dia  mengakui~tf

ri\±'Jj^ "Keiada AI Qur`an yang diturunkan kepadanya" y:i+u kitai
yang  diwahyukan  padanya  dari  Tuhannya,  halal  dan  haram yang  ada
di  dalamnya, janji  dan  ancaman,  perintah  dan  larangan  serta  semua
makna    yang    dikandungnya.    Disebutkan    bahwa   ketika    ayat    ini
diturunkan kepadanya,  Rasulullah  SAW bersabda:  iJ' :j+j£ "Wajib
baginya„.

6501.     Bisyr     menceritakan     kepada     kami,     ia     berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allahj+i 'tL> fLfjt6:`;
L±;6cje,;1\S    "Rasul   Telah   beriman   kepada   AI   Qur`an   yang

c7z./#rw;zfrcz#  hepczdo77)/cz  cJczrz.  rwAcz7znycz " Telah  disebutkan  kepada

kami  bahwa  ketika  ayat  ini  diturunkan  Nabi  SAW  bersabda:

;P};Lial'3+i"HakbaginyauntukberimanM.]765

:;fga;,#,.:=sn:d:u;|3n,:-=,=-t£5j,i,^g!--?,#f€Ulj
3.±3 "Dan jika kamu melahirhan apa yang ada di dalam hatimu
atau   kamu   menyeinbunyikan,   niscaya   Allah   akan   membuat

perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah
mengampuni  siapa  yang  dikehendaki-Nya  dan  menyiksa  siapa

yang   dikehendaki-Nya;   dan   Allah   Maha   Kuasa   atas   segala

'765   HR.  A| Hakim da|am A4i/a/ad/.¢A dari Anas (2/287) dan dia berkata:  "Hadits ini

s/?oA7.A     dengan     syarat     Bukhari     dan     Muslim,     tetapi     keduanya     tidak
mengeluarkannya.   Adz-Dzahabi   menyangkalnya   dan   menyebutnya   terputus,
Ibnu Abi Hatim dalam r¢/sl.r (2/576).

fi
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ses#cz/w"  (Qs.   AI  Baqarah  [2]:   284)  karena  orang-orang  yang

beriman  pada  Rasulullah   SAW   dari   kalangan   sahabat  Nabi,
merasa  berat  dengan  ancaman  Allah  untuk  menghisab  mereka
atas  apa  yang  mereka  sembunyikan,  1alu  mereka  mengeluhkan
l#;*sA,¥T;;|#?ie,:13u£A6y#:r#ES::k:ne-raekkaan

kalian   mengatakan   kami   dengar   dan   kami   langgar   seperti

yang  dikatakan  Bani  Israil".  Mereka  menjawab:   Tidak,  tetapi

#a[/am:::=iaknan",¥;;[\;d£#=z#3n£,:;:I,±3£ajti,t~:,aii$4];a\:
cat;;€;S cgS:; "Rasul Telah beriman kepada AI Qur`an yang
diturunkan  kepadanya  dari  Tuhannya,  demikian  pula  orang-
orang    yang    beriman.    Semuanya    beriman    kepada    Allah,
malaikat-malaihat-Nya,   kitab-kitab-Nya   dan   rasul-rasul-Nya"
karena  ucapan  Rasulullah  SAW  dan  para  sahabatnya  itu.   Ia
berkata:     "Orang-orang    yang    beriman    dan    Nabi     mereka
membenarkan Allah  rcz 'cz/cz, malaikat-malaikat-Nya,  kitab-kitab-
Nya dan rasul-rasul-Nya".  Sebelumnya kami telah menyebutkan
mereka yang berpendapat seperti ini.

Ahli  qj.rfl `¢/  berbeda  pendapat  dalam  membaca  firman  Allah

got.ii`a`k¥:ym°:[at::n;:[[#rj°;°a'[a¥ag::::k:::askebdaa::a;a:
dengan  makna:  Orang-orang  yang  beriman  adalah  setiap  orang

yang beriman pada Allah  ra 'cz/c},  malaikat-malaikat-Nya,  semua
kitab  yang  diturunkan  pada  nabi-nabi-Nya  dan  beriman  pada
rasul-rasul-Nya".     Satu    kelompok    dari     ahli    g;.rcr`c}f    Kufah

membacanya:   ++I:r3,   dengan   makna:   "Orang-orang   yang
beriman  adalah  setiap  orang  yang  beriman  pada  Allah  r¢'cz/cz,

'766    Hamzah  dan  AI  Kisa`i  membacanya  dit5'j  dengan  cz/!/ Mw//.czd  dan  ahli  qJ.J.CZ `¢/

lainnya  membacanya  dengan a/I/jamak.  Lihat A/-r#isl.r¢  gz.7.¢ `¢j A5'-Sob' hal.
72 dan Hlyjah AI Qirii`tit hal. \52.
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©malaikat-malaikat-Nya, dan AI Qur`an yang Dia turunkan pada

nabi-Nya  Muhammad  SAW".  Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas
bchwa beliau pemah membaca dengan ;+\=J3 dan dia berkata:
+l<j`  1ebih banyak daripada `+<jl Seakan-akan Ibnu Abbas
menakwilkannya seperti firman Allah:  j=i I?' ;£i¥.i :i © j=£}'1j

"Demi  masa",   "Sesungguhnya  manusia  itu  benar-benar

c7cr/cz773   frerc4gz.CZH"   (Qs.   Al   'Ashr   [103]:    1-2),   dengan   makna:
"Jenis  manusia  dan jenis  kitab",  seperti  dikatakan:  "Alangkah

banyaknya dirham dan dinar fulan".  Yang dimaksudkan  adalah

jenis    dirhaln    dan    dinar.    Mazhab    ini    populer    dan    yang
membuatku   kagum   adalah   ahli    qz.rcz`cz/   yang   membacanya

::tne:=yj:aTuagkadke=e£::anya#gakssue::::Tn#j;#¥djanofyLT;
maka menggabungkan ++<j`  dalam jamak secara'1afazh telah
membuatku  kagum  karena  kesatuannya  dan  mengeluarkannya
dalam lafazh dengan lafazh mc//rczc7, sehingga lafadz dan makna
sesuai dengan yang sebelum dan setelahnya".

Penakwilan   firman   AIlah:  -ch±+3 cj,J=:i€;3£Y' //:n4:crch&
mengatakan] : " Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun
[dengan yang lain] dart rasul-rasul-Nya)

Abu Ja'far berkata:  "Adapun flrman Allah:  cj,J=:i<§;;33=Y'
c,±;A "(Mereka mengatakan) :  "Kani tidak membeda-bedakan aniara
seseorangpun   (dengan  yang  lain)   dart   rasul-rasul-Nya""]   TITzha

`767     Mayoritas  ahli  qz.ro`a/  membacanya  dengan  #w#   dan  maknanya:   "Mereka

mengatakan kami tidak membedakan". Boleh juga maknanya: "Dia mengatakan
kami  tidak  membedakan  karena   dia  memberitahukan  tentang   dirinya   dan
tentang orang lain", maka menjadi, dia mengatakan, secara lafazh, tetapi secara
makna,  mereka  mengatakan.  Di  atas  dua  makna  ini,  posisina  menjadi  #a!sA&b
karena menjadi Aa/. AI Hufi dan ulama lainnya membolehkan menjadi kAaib¢r
setelah kAabar /I. 4w//I.7t. Ibnu Jubair, Ibnu Ya'mar, Abu Zar'ah bin Amr bin Jarir
dan  Ya'qub  serta  para  perawi  Abi  Amr  membacanya:  i,4.t.Y.  Harun  berkata:

)-----------------------------------
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Allah rcl 'a/a memberitahukan hal itu pada orang-orang yang beriman
bahwa  mereka  mengatakan  hal  itu.  Dalam  perkataan  orang  yang
rme"toalca:.  -de;i c£, fl <S.'&$4 "(Mereka mengatakan) :  "Kami tidak
membeda-bedahan  antara  seseorangpun  (dengan  yang  lain)   dari
rczsw/-rasw/-Ny¢"  dengan  "ti#,  ada  kata  yang  ditinggalkan  karena
dirasa  cukup  dengan  petunjuk  yang  telah  disebutkan.   Kata  yang
ditinggalkan itu adalah: ejJjj+..

Takwilannya:  "Orang-orang yang beriman adalah setiap orang

yang  percaya  kepada  Allah  ra'a/a,  Malaikat-malaikat-Nya,  Kitab-
kitab-Nya    dan    rasul-rasul-Nya.    Mereka    berkata:    "Kami    tidak
membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-
rasul-Nya".  Kata  ®jJji.  tidck  disebutkan karena pembiraan telah
menunjukkannya,sebagaimanafimanAllah:?bfFcr:r#6Ji£.'ap±.{j
•'Fif ecJ>se';S=©      "Malaikat-malaikat   mcksukT  ke -tempat_tempat

mereka dart semua pintu" (sambil mengucapkan) :  "Salamun 'alaikum
bz.mcz   sfeab¢J~fw,in".    (Qs.   Ar-Ra'd   [13]:   23-24),   maknanya   mereka
-#g;t#:#*s€edkee::=pgi:±ap=#;ne,Ta;-.::::::raigby¥:
beriman, percaya kapada Allah ra 'a/a, malaikat-malaikat-Nya, kitab-
kitab-Nya  dan  rasul-rasul-Nya.  Setiap  orang  di  antara mereka tidak
membeda-bedckan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-
rasul-Nya, sehingga mengimani sebagian dan mengingkari sebagian.

Tetapi    mereka    semua    membenarkan    semua    rasul    dan
mengakui bahwa yang mereka bawa berasal dari Allah ra '¢/cz, mereka
diseru  untuk  taat  pada  Allah  ro'cI/cl  dan rasul-Nya  mereka berbeda
dengan orang-orang Yahudi yang mengakui Musa dan mendustakan
Isa  dan  orang-orang  Nasrani  yang  mengakui  Musa  dan  Isa,  tetapi
mendustakan  Muhammad  SAW  dan mengin8kari kenabiannya  serta

"Dalam mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud tertulis: ojij4.i, maknanya, Mereha tidak

seperti   orang-orang   Yahudi   dan   Nasrani   yang   mengimani   sebagian   dan
mengin8kari sebagian. Lihat .4/ BaAr .4/ A/lzfAf'th (2/758).



SwrahAIBaqarah  -_qu    ±___     _
umat-umat   lain   yang   serupa   dengan   mereka   yang   mendustakan
sebagian  rasul  Allah  dan  mengakui  sebagian  lairmya".  Berdasarkan
riwayat berikut ini:

6502.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan kepada kanii, ia berkata: Ibnu Wahab berkata: ¥'
•de:.±c;,f31<S.'8S      (Mereka    mengatakan):     "Kami    tidak
membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dart
r¢s%/-rc}s%/-jv)/a " seperti  yang dilakukan suatu kaum,  yaitu bani
Israil, mereka berkata: "Si fulan itu nabi dan si fulan bukan nabi.
Si fulan kami imani dan si fulan tidak kami imaniw.1768

Abu  Ja'far  berkata:  "Menurut  kami,  hanya  qz.rfl `¢/  dengan
hat: b  (n_un)    -,±±:i i;,is1<;;'C£4  (Mereka  mengatakan):  "K:ami
tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari
7~as%/-r¢s%/-jvya "  yang  diperbolehkan,  karena  gz.ra `of  ini  hujjahnya
dibangun  dengan  naql  yang  mws/cz/dfe  (pemindahan  yang  texperinci)

yang   tidak   mengandung   penvimpangan,    1upa   dan   salah,    yaitu
sebagaimana yang telah kami deskripsikan. Mereka berkata: a;f 3J£ Y'
cst±.3 ii, i=1  (Mereka  mengatakan):  "Kami  tidak  membedai;i:kan
antara  seseorangpun  (dengan  yang  lain)  dari  rasul-rasul-Nya"  da;n
tidak tampak hal yang menyimpang dari gz.ra `¢/ yang disertai dengan
hujjah baik naql atau riwayat.

Penakwilan  firman  AIlah : aj'Lj'CL`;ffi`#Lffr5t£; {Jtfj
3±rfil (Dan  mereka  mengatakan:  "Kaini  deng;r  dan -ka;i  t-aat.-"
[rer:ka  berdoa]:  "Ampunilah  kami  Ya  Tuhan  kami  dan  kepada
Engkaulah tempat kembali)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  r¢'a/a  dengan  firman-
Nya  itu:  Setiap  orang  beriman  berkata:  \=;£,  ''Kamz.  deJcgrr" kami

1768   Ibnu Tauzi dalam Zad zl/ MaL5jr (1/345) dan AI Mawardi dalam zf#-IVwkof wa A/

I/y## ( I/362, 363). Makna ini tidak dinisb.atkan pada Ibm-u Zaid dan selairmya.

I----.-----.-.-----
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mendengar perkataan Tuhan kami.  Perintah-Nya kepada kani adalah
apa yang Dia perintahkan kepada kami dan larangan-Nya adalah yang
Dia  larang  atas  kami.  \=iffj,  "DaH  kemz.  f¢czf " Kami  mentaati  Tuhan
kami dalam kewajiban-kewajiban yang Dia wajibkan pada kani dan
Dia  meminta  kami  untck  mentaati-Nya  dan  kami  menerima-Nya.
Cfp' a``i;££ "4mp%7"./CZA hamz.  y¢  rzfA¢# hamz. '', anpunilah kani, wahai
Tuhan kami dengan ampunan-Mu. Sebagaimana dikatakan: `ibl*~i,
maknanya: iiJj\*rJ iiJsttJ.  Sebelumnya telah kami terangkan bahwa
®`jjij` dan ijJil` adalch hijab dari Allah rcz'¢/a atas dosa yang yang
Dia ampuni dan Dia memaaflcannya sehingga menutupi dosa-dosanya
di  dunia  dan  akhirat  dan  Dia memaaflcannya  dari  siksa-Nya.  dj'!j
j>$1i\ "Dan kepada Engkaulah tempat kembali" , rndrsnd A;Iidh Ta'ala,
"Mereka berkata:  Wahai Tuhan kami, kepada-Mu lali kami kembali,

maka ampunilah dosa-dosa kami".

Abu  Ja'far  berkata:  "Jika  ada  yang  bertanya  kepada  kami,
apa yang me77¢sfoczbkan  a`\;££?"  Jawaban kami:  "Ia adalah  mczsfodczr

yang    terletak    pada    posisi    czmr.    Demikian    orang-orang    Arab

:i;gd:¥k¥%;¥S:fr::¥jmia:i#:::aa:;i:gi:¥Z#gh;nj¥Pu:;kig

;s¥:}TEfs#nz:'£::::t]d¥r4;:[|aani¥ae:kanay:eDn]::::=az,]daah[aaTa;sL::
lah  Allah  dan  menjadi  frfeczbar  dan  menakwilkannya  dengan  czmr  itu
boleh, sebagaimana dikatakan penyair:

:,::J,#J;i;:      #    CifJ;;i;;i+CjoJl
\vu i;\|ji i;\ZJi ;di\j;i I  # i lsL fj}.l 'JJ;;+J'

'769 A| Farra`  dalam Ma'oHz. .4/ gwr'a# (I/188)  dan yang mengucapkan dua bait ini

tidak diketahui.

I-----------------                             [

I
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"Sesungguhnya di antara kaum ada Umair dan yang serupa

dengc[nya, juga as-saffah. Mereka pantas untuk setia jiha Orang yang
bexperang berkata: senjata, senjata"

lTha a;6 fi(:j±"(Mereha berdoa) :  "Ampunilah kami Ya Tuhan
4czmz. " dibaca rcz/cz ', itu tidck salali bahkan benar berdasarkan apa yang
telah   kami   jelaskan.   Telah   disebuikan   bahwa   ketika   ayat   ini
diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai pujian dari Allah rcz'a/a

padanya   dan   pada   umatnya,   Jibril   berkata   kepada   Nabi   SAW:
"Sesungguhnya Allah  rcz'cz/a telah membaguskan pujian padamu dan

pada umatmu, maka mintalah pada Tuhanmu".

6503.   Ibnu  Humaid  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Jarir
menceritakan kepada kami, dari Bayan, dari Hakim bin Jabir iabgy:itfi?:?2¥ffi5t;£f::e±#;:,;=i*2:;,A-?!R#,

Telah  beriman  kepada AI  Qur`an yang  diturunhan kepadanya
dari   Tuhannya,   demikian   pula   orang-orang  yang   beriman.
Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, hitab-
kitab-Nya  dan  rasul-rasul-Nya.  (Mereha  mengatakan):   "Kami
tidak  membeda-bedakan   antara  seseorangpun   (dengan  yang
lain)  dari  rasul-rasul-Nya",  dan  mereha  mengatahan:   ''Kami
dengar  dan  kami taat."  (Mereka berdoa):  "Ampunilah kami Ya
Tuhan   kami   dan   kepada   Engkaulah   tempat   kembali"   Itor{l
berkata:  "Sesungguhnya Allah rcz 'cz/cz telah membaguskan pujian
kepadamu dan kepada umatmu,  maka mintalah niscaya engkau
akan diberi". Maka Rasulullah SAW meminta:  ¥<|l=jLr; 'dfJlfi ¥'

E=rl

\4f:i  "Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan   sesuai
cJeHgr#   4escz#ggapcz"nycz"  (Qs.   AI   Baqarch   [2]:   286)   sampai
akhirsurchw.177o

`77°   Sa'id bin Manshur dalam S##a"  (93/1015)  dan Ibnu Abi Hatim dalam  ra/sJ.r

(2ISJ5,).
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ta`et#3i€£thr'rit#¥'
ffL~CLSjf¥,jc33€6:\±£:j3f~t±r3.\£~6£,3¥,t3:;

:^t3'i3ify'ccI;=:f;€jces'c,,6.j{5;,i=£:Li~t3
>

3#{5€l`ii-2>`6fu'jJ'=iff=Jj6'j±(jc;Li€(j

© a-rfe'f
"Allah tidalt membebani ses€ora7ig m€lainkan ses«aj dengan

kescnggprpannya. Ia imendqpat pchaha (drri kebcijihan) yang
dittschcikannya dan id mendqpas s€ksa (dciri kejchcitan)

yang dikeriaha"vya. (Mere:ka beTdoa) a ``Ya Tuhan kanri,
jangandch Eng:kou lwhum kawi iiha ka:wi hapa atou kanri

tersalch. Yci Twhan hami, jangrulah Enghatt bebankan
kepcrda kcmi beban yang berct sehagdiman¢ Engkan

bebcmkan kepadr orang-orang scbel"m hami. Yci Twhan
kcmi, janganlah Englcou Pikttllcan lc4>adr hami apci yang

tc[k sclnggwp kcimi memjk«]nya. bed ma'c[flcLh Kamj;
cmpwnilah Kcm€; dan rchmatilch hami. Engkoulah

Penolong kami, Maha toloi'iglah lcani terhadap hattm yang

(Qs. AI Baqarah [2]: 286)

Penakwilan   rirman   Allah: `g:jfL\=LJrfif+g±V'    /A//¢A
tidak      membebani      seseorang      rmeLair.harl       sesuai      dengan
kesanggupannya)

------------                              I
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Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah r¢'cz/¢: ¥<|\=Li;r'Jif+j€¥'
\4;:i  "Allah  tidak membebani  seseorang melainkan  sesuai  dengan
faescz#ggapcz##};fl '',   Allah   ra'cz/cz   membebankan  kepada  hamba  apa

yang  dia  sanggupi,  Allah  ro'cz/cz  tidak  menyempitkannya  dan  tidak

;i:a=s:gri¥:yt;erg;:::n¥#adsfjske;¥a¥yib£¥ii?
de 43J3r)).

6504.  AI  Mutasanna  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Abdullali
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiych menceritckan
kepadaku,  dari  Ali,  dari  Ibnu  Abbas  tentang  firman  Allah:   ¥'
\4f:SS[\=:5'RIlljSS    "Allah    tidak    membebani    seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya" ±a. berkata,.. ``M:ereka.
adalah   orang-orang   yang   beriman".    Allah   rcr'cz/cz   memberi
kelapangan  dalam  perkara  agama  mereka,  maka  Allah  rcz'cz/cz
berflma:n..  a 5,±,_g±pr i,.g±: ±=±C9:u   "Dan Dia.sekali-f tan..tip~ak
menjadikan-untuk kamu  dalam  agama  suatu kesemp!tan" _ (QS._ E
AI Hajj  [22]: 78) dan Allah ro'cz/a berfirman:  ;=S{ i±>'d{

:;:jj\'F= 3±$3    "Allah menghendaki kemudahan bagimr
+,-
dan

tidak  menghendaki  kesuharan  bagimu"  (Qs.  A;i  Balquth  T2|..

;:p5:„d¢an4fi;TAan:t%::rff¥:Z#:G¢„#:ha(Qb:.r'##a*a"b::
[64]:   16).1771

6505.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku  dari  Ibnu  Juraij   dari  Az-Zuhri  dari  Abdullah  bin
Abbas,   ia  berkata:   "Ketika  ayat  ini  turun,  kaum  Mukminin
tercengang dan berkata:  "Wahai Rasulullah, kani bertaubat dari

perbuatan mcksiat tangan, kaki dan lidah. Lalu bagaimana kani

[77'   |bnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sz.r  (2/575)  dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  AJ

Ma#ts%r (2/133).

).--..-
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bertaubat     dari      rasa     was-was     dan     bagaimana     kami
mencegahnya?" Lalu datang Jibril dengan ayat:  liLL:'dt#¥'
Cf;:±3L "Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai
de#gr7®   hacz#ggapa##)Ja",   sesungguhnya   kalian   tidak   dapat
mencegah rasa was-was" 1772

6506.  Musa  menceritckan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritckan
keapada  kami,  ia  berkata:  Asbath  menceritakan  kepada  kani,
dari As-Suddi:  \££;3 Y€Ll=jJ:'jitfj€} ¥'   "4//CZA f!.da* membezJa»z.
seseorang  melainkan  sesuai  dengan  kesanggxpannya",  \4.-.)
adalch  kesanggupannya  dan  bisikan jiwa  termasuk  yang  tidak
mereka sanggupiw.1773

Penakwilan    r]rman    Allah:    E#stcQ9fj££3TC\|'   /r¢
mendapat  pahala   [dari  kebajikan]  yang  diusahakannya  dan  ia
mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud Allah  rcz'a/a  dengan  fiman-
Nya adalah pemberitchuan bahwa jiwa tidak dibebani kecuali yang dia
sanggup, Allah berfirman padanya:  Setiap jiwa akan mendapat pahala
karena melakukan  dan melaksanckan kebaikan dan dia  akan  disiksa
karena  melakukan  kejahatan".  Berdasarkan  riwayat-riwayat  sebagai
berikut:

6507.  Bisyr bin Yazid menceritckan kepada kani,  ia berkata:  Yazid
menceritckan   kepada   kami,   ia   berkata:    Said   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah tentang fiman Allah: l=j;'dt+pe v'
i;:Sst6qsss±±=S'GC6Ci<=:±3L     "Allah      tidak      membebani
seseorang  melainhan  sesuai   dengan  kesanggupannya",  ydr+n
dari   kebaikan   £{fst6\{§£;3   ''Da#   I.a   me#dapaf   sz.dsa   /a¢rJ.

'772  As-Suyuthi dalam ,4d-Dwrr .4J "a#ts#r (2/133) dan dia merisbatkamya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.
1773 |bnu Abi Hatim dalam ra/sl.r (2/578).

---------             i
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fre/.czfe¢Zfl#/ }/¢#g dz.frer/.a!fa##);a "  yaltu  berupa kejahatan  atau  ia
berkata: "Berupa keburukanw.1774

6508.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi tentang firman Allah:  £{=fic \{j' "J¢ "eHdrpczf pczfecz/a

(dari     kebajikan)     yang     diusahakannya"     k:etoalkein    ya;rlg
dilakukarmya,    £{fffc\;SS;3    "D&«    z.cz   mendczp¢/   sz.dscz    /a¢7.z.
fre/.czfeaf¢#/  );czng  dz.4er/.cz4tz##)/a"  ia  berkata:   "Kejahatan  yang
dilakukanyaw."75

6509.  Diceritakan kepadaku dari  Ammar,  ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan  kepada  kami,  dari  ayahnya,  dari  Qatadah  yang
Serupadenganitu.1776

6510.  AI  Qasim  menceritckan  kepada  kami,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Abbas
tentang   firman   Allah:    £{fstc\{S$3 £{=fi6\{J`   "/a   me#dczpczJ

pahala  (dart kebajihan)  yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa    (dari    kejahatan)    yang    dikerjahannya"    .La   bck:aha:.
"Perbuatan tangan, kaki dan |idahn.1777

Abu Ja'far berkata:  "Jadi, takwil ayat ini: Allah rcz'¢/cz tidak
membebani  seseorang  kecuali  yang  dia  mampu,  maka  Allah  rcz'¢/cz
tidak    menyusahkannya,    tidak    menyempitkannya    dalam    perkara
agamanya  sehingga Dia menghukumnya karena  satu  keinginan yang
diingininya, tidak juga dengan rasa was-was yang muncul atau bisikan

'774 Abu Hayyan dalam .4/ Ba¢r AJ Mw4[.f# (2/761) dan dia menisbatkannya kepada

As-Suddi dan satu kelompok mufassir.
17_7_5 Atou Thyyan diila.in AI Bahr AI Muhith (2n6\).
1776 Ibid.

1777  |bnu Abi Hatim dalam 7a/sl.r (2/579).
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jiwa   jika   melintas   dalam   hatinya,   tetapi   Allah   r¢'¢/cr   hanya
menghukumyangdiakerickandengansengaja,baikatauburuk".1778

Penakwilan    firman    Allah:     8fa:ijl~rf oL~t3£`gY'C1*;
([Mereka  berdoa]:  ''Ya  Tuhan  kamL janganlah  Engkau  hukum
kami jika kami lupa atou kami tersalah)

Abu Ja'far berkata: "Ini adalah pengajaran dari Allah ra'a/a
kepada hamba-hamba-Nya yang beriman tentang bagaimana mereka
berdoa  kepada-Nya  dan  apa  yang  mereka  katakan  dalan  berdoa
kepada-Nya.  Malmanya:  Katakanlch:  Tuhan  kani,  jangan  Engkau
hukum  kami jika  kami  melupakan  sesuatu  yang  Engkau  wajibkan
pada kami untuk mengeljakamya, tapi tidak k'ani keljakan atau kami
salah    dalam    melakukan    sesuatu    yang    Engkau    larang    untuk
melakukannya,  tapi  kani  lakukan,  tanpa  kami  sengaja  bemaksiat
kepada-Mu, tetapi karena kebodohan dan kesalahan kani".

6511.    Yunus   menceritckan   kepadalni,    ia   berkata:    Ibnu   wahab
memberitchukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang    firman    Allah:     6:lfi:i3i~Gr3 ®`S~6£\5:V'      YMereha
berdoa):  "Ya  Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika
*czmz. /c4p¢ ¢faw faczmz. fersa/czfo ", jika kami melupakan sesuatu dari

apa yang Engkau wajibkan pada kami,  atau kami  salah karena
telahmembenarkanapayangEngkauharamkanpadakani.L779

6512.   AI   Hasan   bin   Yahya   menceritckan   kapadaku,   ia   berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitchukan  kepada  karni,   dari   Qatadah  tentang   firman
Allah:    6{4£:i3i~Gij.|~6£`3¥'CiJ'     "th4erefa   6erdoa!J..    ''ya
Tuhan kami, janganlch Engkou huku:in kami jiha kami lupa atau

'778 Apa yang ada di antara dua kurmg hilang dari teks dan kami mendapatinya pada

teks lairmya.
`779 A| Mawardi da|am j4#-IVwhaf wa .4/ Uyw# ( I/364).
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hamz. fersa/a4 " ia berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa Nabi
SAW bersabda:

dr9i * ..:1 I;3 ¢\i j> *fyi 9#, 33cj &i `0!
"Sesungguhrrya   Allah   Ta'ala   memaofkan   umat   ini   karepft

kelupaanmerehadanapayangdibisilckanolehjiwamereka.""sO

6513.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kapada kami, ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kani, ia
berkata:  As-Suddi  menyan8ka bchwa  ayat  ini  saat  diturunkan:
i;3j4i51.31~{=53 ti^.-6-ny\'$4 Cf6 "(Mereka berdoa) ..  "Ya Tuhan kami,

janganlah   Engkou  hakun  kani  jika  kami   lupa  atau  kami
fersa/a"',  Jibril  berkata  kapada  Nabi  SAW:  "Katckanlch  itu
Wahai Muhammad".178l

Abu  Ja'far berkata:  "Jika ada yang bertanya kepada kani:
Apakah boleh Allah ra'a/a mengivikum hanba-Nya dengan apa yang
mereka lupa dan salah lalu mereka meminta Allali ra'¢/a untuk tidck
men8hukun mereka dengan sebab itu?" Jawaban kani: "Lupa itu ada
dua sebab. Pertama, karena mengabaikan dan menyepelekan. Kedua,
karena orang yang  lupa tidck bisa menjaga apa yang diminta untuk
dijaga, ckalnya tidck bisa menanggungnya. Hamba yang mengabaikan
dan menyepelekan, berarti  meninggalkan  apa yang  diperintah  untuk
dikeljakan.  Itulah yang dimaksud bahwa hanba akan dihukum oleh
Allah ra'a/a, yaitu lupa yang Allah ra'a/cl timpakan pada Adam AS,
lalu Dia mengeluarkannya dari surga.  Sebagaimana firman-Nya:  Jffj
Cj=al' j€ *'p'6jsj3c* i;I: 5}"lI€     "Don  Seszfwggz.A#);a  fe/aA  Aczmz.
perintahkan kepada Adam dahalu, Maha ia lupa (ahan perintah itu),

'78° |m.  Abdurraz2aq dalam Mus4anna/-nya (11/298), juga dalam  ra/sl.r (1/378),

EnR. Bukhari secara maasAw/ dalam kitab An-Nikah (5269) dari jalur lain dari
Qatadah dari Zararah bin Abi Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dalam
kitab AI Iran (201, 201) dengan dua jalur yang berbeda dari Qatadah kemudian
sanadnya disebut dari Bulchari salxpai ke Nabi SAW.

178'As.Suyuthidalam,4d-D#r7.,4J„antswr(2/135).
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dan tidak hami dapati padanya kemouan yang haat" (Qs. Thdra r20|..
115).  Itulah  lupa  yang  difirman  Allah  r¢'a/a:  i;i \:=.:{L:jL< i±6
\'i:i ;ri'5if;I, "Maha pada hart (kiamat) ini, kami melupakan mereha
sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hart ini"
(Qs. AI A'raaf [7]: 51). Maka harapan hanba pada Allah 7¢'a/a:  V' CL€;'6i6ill .3ftQT3 d^.~6'.€^'S "(Mereha berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah

Engkau  huham kami jika  kcrmi  lupa  atou  kami  tersalah"  da;ham haTh
lupa  terhadap  apa  yang  dipchntah  untuk  dikeriakan.  Berdasarkan
alasan yang kami kemukakan, maka meninggalkannya bukan karena
menyapelekan dan mengabaikan karena ingkar pada Allah ra 'a/a. Jika
itu karena in8kar pada Allah ra'a/a, maka harapan pada Allah ra'o/cz
untuk  tidck  menghukumnya  tidak  dibolehkan  karena  Allah  ra'cz/a!
telch  memberitahu  hamba-Nya bahwa  Dia  tidck  mengampuni  dosa
svirik  yang  mereka  lakukan.  Mcka  meminta-Nya  untuk  melckukan
sesuatu  yang  telah  Dia beritahukan  bahwa  Dia  tidck  melakukannya
adalah salah. Tetapi meminta-Nya dengan ampunan seperti melupckan
hafalan    AI    Qur`an    karena    kesibukannya    dan    tidak    sempat
membacanya  dan  seperti  melupakan  shalat  atau puasa karena sibuk
dengan urusan  lain  sehingga melalaikannya.  Perbuatan yang seorang
hamba tidak  dihukum  dengannya karena tidck bisa menjaganya dan
karena   akalnya  kurang   mampu   memeliharanya,   tidak   dinamakan
maksiat sehingga dia tidak berdosa dan tidak ada alasan baginya untuk
meminta  pada  Tuhan  agar  Dia  mengampuninya  karena  dia  tidck

punya dosa. Ini adalah hal yang di luar kemampuannya meskipun dia
berusala    sekuat    mungkin.    Misalnya   orang    yang    ingin    sekali
menghafal     AI     Qur`an,     mcka     dia     membacanya,     kemudian
melupakannya walaupun tidck  sibuk dengan  selainnya,  tetapi karena
otaknya  lemah  dalan  men8hafalnya  dan  ckalnya  kurang  mampu
mengingat  apa  yang  disimpan  di  dalam  hatinya  dan  contoh-contoh
lainnya. Semua itu tidak boleh meminta anpunan Tuhan karena tidak
ada   dosa   bagi   hamba   dalam   hal   itu   dan   Allah   rcz'¢/cz   akan
mengampuninya karena usahanya.
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Kesalahan juga  memiliki  dua macam.  Pertama,  sesuatu  yang
dilarang bagi  seorang hamba,  lalu  dia melakukannya dengan  sengaja
dan  keinginan,  maka  itu  kesalahan  darinya  dan  dia  dihukum  karena
itu.   Dikatakan:   fulan  telah  bersalah  karena  melakukannya~ dan  dia
berdosa jika dia melakukan perbuatan dosa. Seperti p.erkataan penyair:

\wfa|i isi'dyj '+i;:4O ij:i;  #  a \;i £`dyi '.:;jj; JiSi
S,-,£;; I"Mgivgasysia mencaci Amir, jika mereka,menyalahkan yang benar dan

orang yang dibimbing tidak dicaci" .

Jenis   kesalahan   inilah   yang  ldiharapkan   oleh   hamba   dari
Tuhannya agar Dia memaafkan dosanya, k.ecuali kekafiran.

Kedua,   kesalahan  karena  ketidaktahuan  dan  menduga-duga
bahwa  dia   boleh   melakukarmya.   Misalnya   orang  yang   makan   di
malam hari  bulan  Ramadhan dan dia mengira fajar belum terbit  atau
dia   mengakhirkan   shalat   di   hari   yang   gelap   dan   dia   menunggu
masuknya  waktu  untuk  mengakhirkannya,  lalu  waktunya  habis  dan
dia  mengira  waktunya  belum  masuk.  Ini  termasuk  kesalahan  yang
dibatalkan  dari  seorang  hamba,  di  mama  Allah  rcz'cz/cz  membatalkan
dosanya dan tidak ada alasan baginya untuk meminta pada Tuhannya
agar Dia tidak menghukumnya.  Sekelompok orang menyangka bahwa
hamba   meminta   pada   Tuhannya   agar   Dia   tidak   menghukumnya
dengan  apa yang  dia  lupa  atau  salah,  tetapi  dia melakukan  apa yang
diperintah Tuhannya atau melakukan apa yang disunahkan kepadanya
seperti  merendah  saat  meminta.   Menurut  kelompok  ini,  tidak  ada
alasan baginya untuk meminta maaf.  Penjelasan tentang mereka akan
kami rihci dalam sebuah buku, I.7ts);'cz j4//cz¢.

'782   Bait  ini  diucapkan  oleh Ubaid bin AI  Abrash  AI  Asadi  dalam Di.war77  (54)  dan

Lz.so#  A/  A7.ob  (/i).  ®lul.j  ou-  maknanya,  mencela  dan  mencacinya.  jrty`:  yang

memegang urusan.
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Penakwi]an firman A]]ah:  j;d£I£L' frS*|~€j£J3=1;€;
€]5 c±,<l.S (Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada
kami  beban  yang  berat  sebagaimana  Engkau  bebankan  kepada
orang-orang sebelum kami)

Abu Ja'rar berkata: "Maksud Allah ra'¢/a dalam firman-Nya
itu:  Katakanlah:  Wchai  Tuhan  kami, janganlah  engkau  bebani  kami
dengan perianjian.  Sebagaimana firman Allah  ra'¢/a: .f31i3 ±jj3i: j6
G*±.S±SS   "Allah    berfrman:    "Apakah    kamu    mengakui    dan
menerima  perjanjian-Ku  terhadap  yang  demihian  itu?"  (Qs.  Aldr,i
'Imraan [3]:  81). Yang dimaksud oleh Allah ra'cz/cz dalam firman-Nya:

Y'5;;I.'F`SS.]jf4') "Janganlah  Engkau bebankan kepada kami beban

);czHg   beraf '',   jangan   Engkau   bebankan   kepada   kami   peljanjian,
sehingga kami tidak kuat dan tidck dapat melaksanakannya. .ifil' \1f
i+;i ct,<}.S 'S ''Sebagaimana Engkou bebanhan kepada orang-orang
sebe/win  AczJ7?I." yaitu  Yahudi  dan  Nasrani  yang  dibebankan  beberapa
amal  dan janji  serta sumpah mereka diambil  untuk mengeljakannya,
1alu mereka tidak mengeljakannya dan mereka segera disiksa.

Allali  rcI'czha mengajarkan pada umat Nabi Muhammad SAW
untuk  berharap  pada-Nya  dengan  meminta  agar  Dia  tidak  memberi
mereka  beban  berupa  perjanjian-perianjian  terhadap  beberapa  amal

yang  jika  mereka  mengabaikannya  atau   salah  dan  melupakannya
seperti  yang  pemah  dibebankan  pada  orang-orang  sebelum  mereka
lalu    dengan    kesalahan    dan    pengabaian    mereka,    Allah    rcz'cz/a
menempatkan mereka seperti Dia menempatkan orang-orang sebelum
mereka.  Ahli  tafsir  sependapat  dengan  kami,  berdasarkan  riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6514.  AI  Hasan   bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:
Abdurrazzaq memberitchukan kepada kami, ia berkata:  Ma'mar
memberitahukan  kepada  kami,   dari   Qatadah  tentang   firman
AI+zdr. (i:;^>~€i!S.i;i43  "Jc[nganlah  Enghau  bebankan  kepada
4tzmz.  bebcz7!  )/cz#g  be7'clf "  ia  berkata:  "Jangan  Engkau  bebankan
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kepada  kanii  peljanjian  dan  janji".   \S!3gcr,6.j{j;,{jiiiL' \:r
"Sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum

famz. " ia berkata: "Sebagaimana dibebankan pada orang sebelum
kaniM.1783

6515.     Ibnu    Waki'    menceritakan    kami,    ia    berkata:     Ayahku
menceritakan  kepada  kami,  dari  Musa bin  Qais  AI  Hadhrami,
dari      Mujahid      tentang      firm;n      Allah:froL~tLSjt£Y'j
"Janganlah Enghau bebankan kepada ka:mi beban yang berat" .Ta

berkata:  "Pe|janjiani.1784

6516.  Muhammad bin Amr menceritakan kapadcku,  ia berkata:  Abu
Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih
dari Mujahid tentang fiman Allah:  !jJL   "Beba# );cz#g ber¢/" ia
berkata:  "Pe|janjianw.1785

6517.   AI  Mutsanna  menceritakan  kepadaku,   ia  berkata:   Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepada kami, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:

!;-;i "Bcba# );cz#g beJ~af " ia berkata: "Pen.anjianw. `786

6518.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari
As-Suddi  tentang  firman  Allah: .ifiii' \=r!;JL~CLSJ±Y`j\i3;
€]3cf,<}.S'S  "Ya  Tuhan  hami,  janganlah  Enghau  bebankan
kepada kami beban yang berat sebagaimana Enghau bebanhan
frapczdcz orcz#g-or¢#g sebe/win ha7#z. " dan ,4Y` adalah Janji yang

ada Pada orang Yahudi sebe|um kami. t787

1783  Abdunazzaq dalam ra/sJ.r (1/378).
1784 |bnu Abi Hatim dalam ro/sz.r (2/580).
1785  Ibid.

'786   |bnu Abi Hatim dalam r4/Isz.r (2/580) dari jalur Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas

dan As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr j4/ Ma#tswr (2/135).
1787 |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/580).

)--------------
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6519.  AI  Qasim  menceritakan  kepada  kani,  ia berkata:  AI  Husain
menceritckan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hajjaj   menceritakan
kepadcku,  dari  Ibnu  Juraij  tentang  firman  Allah:   i;=Y'j\:i;
(5:;A.~Sjis "Ya Twhan hami, janganlah Engkau bebankan kepada

hamz. beba" };¢jcg beraJ" ia berkata:  "Pejanjian yang yang tidak
mampu  kami  penuhi  dan  laksanakan".\S;5€cr,</.j{j;.ifiL' \:f
"Sebagainana Engkou bebankan kepada orang-orang sebelun

frcrmz" yaitu orang-orang Yahudi dan nasrani yang tidck manpu
melaksanakannyasehinggamerekaEngkaubinasakan.1788

6520.  Yahya  bin  Abu  Thalib,  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid   memberitchukan   kapada   kami,   ia   berkata:   Juwaibir
memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhck ia berkata:  "

!;I;I,adalahpeljanjian-pe|janjianM.1789

6521.    Yunus   menceritakan   kapadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitaliukan  kepada  kani,  ia  berkata:  Ibnu  zaid  berkata
tentang    flrman    Allah:    tj;r;!*+,`S8;.ffi3    "Da#    me#er}.rna

perjanjian-Ku  terhadap yang  demikian  itu?"  (Qs.  ALE.Ii `Trn:IaHn
[3]: 81) ia berkata: "peljanjian-Ku"

1790

6522.    AI   Mutsarma   menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ishaq
menceritakan kepada kami,  ia berkata:  Abdullah bin Abi  Ja'far
menceritakan kepada kami, dari  ayahnya,  dari  Ar-Rabi' j-t9Y`
adalah peljanjian. e;r;£*+,`; 6;.ffi3  ''Da# "e#erjma per/.o#/.I.a#-
Kw  /ewhczc7ap )/cz#g  demz.4z.cz#  I.fw?"  (Qs.  Aali  'Imraan  [3]:  81)  ia

berkata:  "pe|janjian_Kun.179l

'788    As.Suyuthi da|am ,4d-Dw7.r j4/ A/cz#tswr (2/135).
1789  |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/580).
'79°   Apa  yang  ada  di  antara  dua kurung hilang dari  teks  dan kami  mendapatinya

pada teks lainnya. Atsar ini disebutkan oleh AI Mawardi dalam j4#-M/Aaf wa A/
I/yw# ( 1/264) dari Ibnu Zaid.

'79' |bnu Abi Hatim dalam ra/sz.r (2/695).
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6523.   Muhammad   bin   Sa'id   menceritakan   kepadaku,   ia  berkata:
Ayahku     menceritakan     kepadaku,     ia     berkata:     Pamanku
menceritakan   kepadaku,    ia   berkata:    Ayahku   menceritakan
kepadaku,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu Abbas  tentang  firman Allah
G*};S}S 'Ir'F:if e "Dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang
demz.frz.cz#  I.fw.? " (Qs. Aali 'Imraan [3]:  81) ia berkata:  "peljanjian-

Ku" 1792

Ahli    tafsir    lainnya    berkata:    "Maknanya:    Jangan    Engkau
bebankan    kepada    kami     dosa-dosa    sebagaimana    Engkau
bebankan  pada  orang  sebelum  kami,  1alu  Engkau  mengubah
kami menjadi kera dan babi sebagaimana Engkau ubah mereka.
Mereka  yang  belpendapat  demikian  beralasan  dengan  riwayat-
riwayat sebagai berikut :

6524.  Sa'id  bin  Amr As-Sukuni  menceritakan  kepadaku,  ia berkata:
Baqiyah bin AI Walid menceritakan kepada kami,  dari  Ali  bin
Harun, dari Ibnu Juraij dari Atha` bin Abi Rabah tentang firman
Allah:      qi'cr,6.JIG;,i=I=Li' CrgJ`.~tj;Jj£¥'jc3;       ''y¢
Tuhan kami, janganlch  Engkou bebankan kepada kant beban
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang
sebe/win  frczmz.'',  ia berkata:  "Jangan  Engkau ubah kami  menjadi
kera dan babiw.1793

6525.    Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  keapada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentangfirmanAllah:cr,<r.ji{3;.ifiL'\1fSJL~Cj;J±Y'j\£3;
€};i "Ya Tuhan kami, janganlah Enghau bebanhan kepada kami.

beban   yang   berat   sebagaimana   Enghau   bebankan   kapada

1792  |bnu Abi Hatim dalam ra/sJ.r (2/695).
t793    As_Suyuthi  da|am Ad-Dwrr ,4/ Afa#tswr  (2/136)  dan  AI  Mawardi  dalam 4#-

Nukat wa AI Uyun (\/364:).
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orar»g-orcmg sebe/«m hamz.", jangan En9kau bebankan.       kani
dosayangtidckadataubatdanpen8hapusnya.]794

Sebagian ahli tafsir lain berpendapat bahwa makna j-i adalali
beban.  Mereka  yang  berpendapat  demikian  beralasan  dengan
riwayat-riwayat sebagai berikut:

6526.  Diceritakan kapadaku dari Ammar, ia berkata:  Ibnu Abi Ja'far
menceritakan kapada kani, din ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang
firmanAllah:try'cr,t,6.3{j;.±=i=i'CrgJ|~CL#Je;:Y';C3;''ya
Tuhan  kami, janganlch  Engkou bebanhan kepada  kami  beban

yang berat sebagaimana Enghau bebankan kepada orang-orang
sebe/win  famz.'',  ia berkata:  "Pembebanan yang Engkau berikan

Pada chli kitab sebehm kamiM.1795

6527.   Yunus   menceritakan   kapedaku,   ia   berkata:   Ibnu   Wahab
memberitahukan keapada kami,  ia berkata:  Aku bertanya pada
Malik,   tentang   firman   Allah:    t{J+;L~Cj£Jj£Y`j   ''Jcz#gr#Jczfo
Enghau bebankan  kepada hami  beban yang berat", .\a, bck:a:rfu
"+4Y`   adalah perkara yang beratM.`796

Abu Ja'far berkata:  "Adapun +4fy`  dengan huruf alif dibaca

/czlfeafe  adalah  hubungan  seorang  dengan  orang  lain  seperti  kerabat
atau hubungan  darah.  Dikatckan:  4J£ ®% Cpij tS± rtj ¢J-jr¢i  "Ada
hubungan   darah   antara   saya   dan   fulan".   Maknanya:    ada   yang
menghubungkan saya dengannya dan apa yang menghubungkan saya
dengannya adalah hubungan rahim (darah).

1794 Ibid.

'795   |bnu Abi Hatim da|am ra/sz.r (2/580) dan AI Mawardi dalam AJc-IVw*a/ wa A/

Uy"" (1/364).
'796 A| Mawardi dalam A#-IVwkaf wa j4/ I/yw7I ( 1/364).

-----------------------------------                f
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Penakwilan   firman   Allah:    *Gi`6u:Y'[G[;f=f;Gj:i   /yqr
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak
sanggup kami memikulnya)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  r¢'c/cz  dengan  firman-
Nya   itu:   Katakanlah   juga:   Wahai   Tuhan   kami,   jangan   Engkau
bebankan kani pekeriaan-pekeljaan yang tidak sanggup kami lakukan
karena  bebarmya  yang  berat  atas  kami.  Demikianlah  kelompok  ahli
tafsir menafsirkannya, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut :

6528.     Bisyr    menceritakan    kepada    kani,     ia    berkata:     Yazid
menceritakan   kepada   kami,   ia   berkata:    Sa'id   menceritakan
kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah:  ¥' a 6i;€ i; L€;
t±>C1'3S^1 "Ya Tuhan kani, janganlah  Engkau pikulkan kepada
kami apa yang tak sanggap kami memikulnya" , bedanberat ya;ng
dibebankan pada orang sebe|um ka|ian. 1797

6529.  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid   memberitahukan   kepada   kanii,   ia   berkata:   Juwaibir
memberitahukan   kepada   kami,    dari   Adh-Dhahhak   tentang
firman     Allah:      i,A>,,tj''i3usY'GGi#f;     ''J¢Hgr7t/czfo     E#g4¢w

pikulkan kepada kami apa yang tak sanggap kami memihalnya"
ia berkata: "Jangan engkau bebankan kami amal-amal yang tidak
mampu kami laksanakanw. ]798

6530.   Yunus   menceritakan   kepadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang firman Allah:  €A. C5 'i3Ut' a 6i3€ i; Lfj  "ycz  rztfocz# hamz.,

>

janganlah Engkau pihalhan kepada kami apa yang tck sanggup
k¢mz.  memz.kw/#)/cz '',  jangan  Engkau  wajibkan  kepada  kami  apa

1797  Ibid.

'798As.Suyuthidalam4d-DwrrA/"a#tswr(2/136)

iE
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yang tidck mampu kami lakukan,  sehingga kami tidak sanggup
melaksanakarmya.1799

6531.  AI  Qasim  menceritckan  kapada  kanii,  ia  berkata:  AI  Husain
menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Hal.jaj   menceritckan
kapadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman Allali:   V' [ \£i# f; 6€J';
•,ho>a€Sl^£ "Ya Tuhan kami, janganlah Engkou pikulhan kepada
kami apa yang tak sanggap kami memikulnya", dihoch menjadi
kera dan bat,i.18co

6532. Salam bin Salin AI Khaza'i menceritakan kapadaku, ia berkata:
Abu  Hafsh  Umar  bin  Sa'id  At-Tanukhi  menceritakan  kepada
kanii,    ia    berkata:    Muhammad    bin    Syu'aib    bin    Syabur
menceritakan kapada kami dari Salim bin Syabur tentang fiman
Allah:  .,d>.,Cj''i3U:V'[Ci=f;6'; "ya    I"A&»    Aomz.,   /.a»gr»/c7A
Enghau  pihalkan  kepada  kami  apa  yang  tak  sanggup  hami
memz.ha/nycz"iaberkata:"Nafsubirahiyangberlebihan".1801

6533.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia berkata:  Amr  menceritakan
kepada kani, ia berkata: Asbath menceritckan kepada kami, dari
As-Suddi  tentang  firman  Allah:   .,4>e''i3u:V'eGi=f;L€;  "ya
Tuhan hami, janganlah Engkou pikulkan kepada kami apa yang
f¢t scz#ggap 4czmz. 772e7#z.4w/#)/a " berupa pemberatan dan belenggu

yaitu Perbuatan yang diharamkan atas mereka. 1 802

Abu    Ja'far    berkata:    "Pendapat    kami:    penakwilannya:
Janganlah  Engkau  bebankan  kami  pekeljaan-pekeljaan  yang  tidak
sanggup  kami  laksanckan  sebagaimana  yang  telah  kami  sebutkan,
karena   setelah  orang-orang  yang  beriman  meminta  kepada  Allah

'799Abu  Hayyan da|am ,4/ BaAr ,4/ "#AI.fA  (2/766)  di  dalamnya terdapat perincian

8coka::aA%:aE%ia::idamra/s!r(2/58l)
`8°'As-Suyuthidalam,4d-D#rrA/Ma#tswr(2/136).
]8°2     Ibnu  Abi  Hatim  dalam  ra/sz.r  (2/581)  dan  As-Suyuthi  dalam  j4d-D#rr  ,4/

Mantsur (21136).
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rcz 'cz/a agar Dia tidak menghukum mereka jika mereka lupa atau salah
dan agar Dia tidak membebani mereka dengan peljanjian sebagaimana

yang     Dia     bebankan     pada     orang     sebelum     mereka,     mcka
menggabungkan    itu    dengan    makna   permintaan    mereka   untuk
dimudahkan   dalam   agana   lebih   pantas   dari   pada   makna   yang
bertentangan dengarmya".

Jika    ada    yang    bertanya:    "Apakah    boleh    Allah    rcl'cz/a
membebani   mereka   dengan   sesuatu   yang   tidak   sanggup   mereka
keljakan  lalu  mereka  memintanya  untuk  tidak  membebani  mereka
dengan   itu?"    Jawabannya:    "Pembebanan   pada   apa   yang   tidck
disanggupi ada dua macam. Pertama, badan orang yang dibebani tidak
mampu    menanggungnya.    01eh    karena   itu    Tuhan   tidak   boleh
membebani   hamba-Nya   karena   satu   keadaan,   seperti   membebani
orang buta untuk melihat, membebani orang yang tidak dapat berdiri
untuk   melawan   musuh.   Ini  jenis   pembebanan   yang   tidak   boleh
disandarkan  pada  Allah  rcz'cz/a  dan  tidak boleh  meminta-Nya untuk
merubah   dan  meringankannya  karena  itu   adalch  permintaan  dari
hamba pada Tuhannya agar dia tidak melakukan apa yang telah Allah
beritahu bahwa dia tidak perlu melakukannya.

Kedua,   badan   orang   yang   dibebani   bisa   menanggungnya,
tetapi dia menanggungnya dengan sulit dan berat. Beban itu membuat
orang yang dibebani merasa takut mengabaikan dan menyepelekamya
karena  ujiannya  yang  berat  seperti  pembebanan  menggunting badan

yang terkena air kencing dengan gunting, melaksanakan shalat 50 kali
sehari semalam, dan yang serupa dengan itu yang temasuk pekeljaan-

pekeljaan   yang  walaupun  badan  bisa  melakukannya,   tetapi   yang
paling banyak ditakutkan mengabaikan dan menyepelekannya. Beban
inilah yang diminta oleh orang-orang yang beriman pada Allah ro 'cz/a
agar  Dia  tidak  membebani  mereka  dan  mereka  berharap  agar  Dia
meringankan  dan  memudahkannya  untuk  mereka  karena  itu  adalah

perkara  yang  kalau   Allah   rcz'¢/cz   perintahkan  kepada  hamba-Nya
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berarti  keadilan  dari-Nya  dan  kalau  meringankannya  untuk  mereka
berarti karunia dan rahmat-Nya yang Dia berikan pada mereka. Mcka
orang-orang  yang  beriman  berharap  pada  Tuhan  mereka  agar  Dia
memberi  mereka  kanmia  dan  rahmat-Nya,  sekalipun  posisi  lainnya
adalah keadilan dari-Nya karena dalam kanmia-Nya  ada keringanan
dan dalam keadilap-Nya ada pemberatan yang bisa membuat mereka
binasaw].18o3

Penakwilan   firman  Allah:   6'j±FB€£Li£;fj  /Bcrz.  m¢¢/¢A
kami; ampunilah kami)

Abu  Ja'far  berkata:  "Firman  Allah  ini juga  sebagai  berita
bagi orang-orang yang beriman tentang pemintaan mereka pada Allah
rcz'cz/a   yang   secara  jelas   menunjukkan   bchwa   mereka   meminta
keringanan dalam melaksanakan kewajiban-kewaj iban dengan redaksi
keutr.   £±,gJ'-i3N64Gcljf£4'3     "Janganlah  Engkau  pihalkan  kepada
kami   apa   yang   tak   sanggup   kami   memikulnya"   k:a:lena  rnelck:a
melanjutkamya   dengan    \3£J£6    ''Berz.   mcz'¢J7aA    famz."   sebagai

permintaan  mereka  pada  Tuhan  untuk  memaaflcan  mereka  jika  di
antara   mereka   ada   yang   melalaikan   kewajiban-kewajiban   yang
diperintahkan Allah rcz 'a/cz pada mereka, lalu Allah ro 'cz/a melupakan
kelalaian mereka dan tidak menghukumnya sekalipun kewajiban yang
Alllah r¢ 'cz/cz bebankan pada mereka itu ringan bagi tubuh mereka".

Sebagian   ahli   tafsir   sependapat   dengan  kami,   berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut :

6534.    Yunus   menceritckan   kapadaku,   ia   berkata:    Ibnu   Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:  Ibnu  Zaid  berkata
tentang firman Allah:  6£d£;ij  "Berz. mcI'a/czfo  4czmz.'' ia berkata:
"Maaftanlch    kami    jika    kami     melalaikan    perintch-Mu".

'8°3 Apa yang ada di antara dua kunmg hilang dari teks dan kami mendapatinya pada

teks laimya.
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Demikian     juga      firman      Allah:a'j±£:ij"Amp"»z./aA      hamz."
maksudnya:   "Tutupilah  kesalchan  yang  kami  lakukan  antara
karni  dan  En9kau  dan jangan  Engkau  tampakkan  dan jangan
Engkau permalukan kani dengan membukanya".t8°4 Kani telah
menunjukkanmaknakatamagA/raAsebe|umnya.t8°5

6535.  Yunus  menceritckan  kapada  kanii,  ia  berkata:  Ibnu  Wchab
memberitchukan  kapada  kami,  ia  bekata:  Ibnu  Zaid  berkata

:::=:£Tar=g::#:.ili#{j  "4mpr"I./aA  hamz.", jika  kani

Penakwilan firman Allah: t=1glj /Don raAm¢fz./drA k¢mf)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  rcz'cz/cl  dalam  ayat  ini:
Mudah-mudchan      kami      dilimpahi      rahmat-Mu      yang      akan
menyelamatkan  kami  dari  siksa-Mu.  Tidak  ada  yang  selamat  dari
siksa-Mu kecuali karena rahmat-Mu, bukan karena amalnya dan amal
kami bukan penyelamat kami, jika Engkau tidak merahmati kami dan
berilah kami taufiq pada apa yang Engkau ridhai".

6536.   Yunus  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Wahab
memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata:   Ibnu  Zaid  berkata
tentang  firman Allah:   ulL=jJtj  "Dcz#  7`¢fomczfz./crfe  4tz"z." ia berkata:
"Kami tidak mengeljakan apa yang Engkau perintahkan kepada

kami dan meninggalkan apa yang Engkau larang kecuali dengan
rahmat-Mu".  Dia berkata:  "Tidak ada seorangpun yang selamat
kecuali dengan rahmat-Mu".

'8°4  As-Suyuthi dalam 4d-Dwrr A/ "aHtswr (2/136).
1805 Ibid.

1806 Ibid.
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Penakwi]anfirmanAl]ah:d±:=J.{£a.{Jglfi;ill;€6:jj;'€€i
(Engkaulah  Penolong kami, maka tolonglah  kami terhadap kaum
yang kaf ir)

Abu  Ja'far  berkata:  "Maksud  Allah  ro'cr/cz  dengan  firman-
Nya: \i±jL}'<ji  "E#gfa#/aft pe#o/one hamz." Engkau  adalah penolong
kami  dengan  pertolongan-Mu  untuk  menghadapi  orang-orang  yang
memusuhi   dan   ingkar   pada-Mu,   karena   kami   orang-orang   yang
beriman  pada-Mu,  mentaati  apa  yang  Engkau  perintah  dan  Engkau
larang.  Engkau adalah penolong orang yang mentaati-Mu dan musuh
bagi    orang   yang   mengingkari-Mu   dan   mendurhakai-Mu,   maka
tolonglah kami dari orang-orang kafir yang mengingkari ke-Esaan-Mu
dan   menyembah   Tuhan-Tuhan   dan   sesembahan   selain-Mu   serta
mengikuti   syetan, uqtuk  mendurhckai-Mu,   karena  kami  berada  di

0,~

;`#kj¥`:froT;taa]t!#eiupaad:a;:Tzai]=aau:a:ayha.b:nut:kfgaddaa=at*,;
menjadi  a/z/ agar  huruf /cz7#  yang  ada  sebelumnya  menjadi  terbuka

yaitu  'czz.7z  z.sz.mnya."

Mereka menyebutkan bahwa ketika Allah  rcz 'cz/c} menurunkan
ayat ini pada Rasulullah SAW, Dia membacakannya pada Rasulullah
SAW dan Allah rcz'cz/a menjawab semua permintaan itu. Berdasarkan
riwayat-riwayat sebagai berikut :

6537.    AI    Mutsarma   bin   Ibrahim   dan   Muhammad   bin   Khalaf
menceritakan kepadaku, ia berkata:  Adam menceritakan kepada
kami, katanya Warqa` menceritakan kepada kami, dari Atha` bin
As-Sa`ib  dari   Sa'id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:
Ketika  ayat  ini  turun  -,+ftc jij'|jpi~t£> fL*ji6:I;   ''jzasw/  re/ofr
beriman  kepada  AI  Qur`an  yang  diturunhan  kepadanya  dart
rc/Aa#7!);cz"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:   285),  ia  berkata:  Rasulullch

SAW     membacanya.     Saat     selesai     membaca     CfL',`dJr\;£i
''477zpw7"./czfe  hamz.  y¢  r#focz7!"  (Qs.  AI  Baqarali  [2]:  285)  Allah

ra 'cz/a berfirman: Aku telah mengampuni kalian.
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Ketika    Nabi    SAW    membaca:     6te;:i3i~6±r3 eL~6£\3Y'C£;
"(Mereha  berdoa):  "Ya Tuhan kami, janganlah  Enghau huloum

kami jika kami lupa atau hami tersalah" A:Ilch Ta'ala berfirrneur.
"Aku tidck akan mengivukum kalian".

Ketika Nabi SAW membaca:  L;L~€SJj£Y'; ''y¢ rwAa# Azzmz.,

janganlah  Enghau  bebanhan  kepada  kani  beban  yang  berat"
Allah rcz 'cz/cz berfirman: "Aku tidck membebani kalian".

Ketika   Nabi   SAW   membaca:    -,A>.Gi'isu;Y`CGi3£fjG€;   "ya
Tuhan hami, janganlah Engkou pihalhan kepada hami apa yang
tak  sanggap  hami  memikulnya"  AIlch  Ta'ala berf3+:rna;n..  ``Ak:u
tidckmembebanika|ianM.[807

Ketika  Nabi  SAW  membaca:   8j;i:ij  ''4mpw#z./¢fe  ha7#I."  Allah
ra'a/¢ berfiman:  "Aku telah mengampuni kalian". Ketika Nabi
SAIN  memtoaca;.  "ee:9'+6  "Dan  rahmatilah  kami"  AIlch  Ta'ala
berfirman: "Aku telch merahmati kalian".

Ketika  Nabi  SAW  membaca:  a.±:=j.{3#{j€ l`;;+]€ "Maha
tolonglah   kami   terhada[p   koum   yang   kafir"    A;Ilch   Ta'ala
berfirman: "Aku telah menolong kalian dari mereka". I 808

6538.  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:
Yazid    memberitahukan    kepada    kami,    katanya,    Juwaibir

'8°7 Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada

teks lainnya dari ra/sl.r AI Mawardi (2/365).
'8°8   Kami  hanya  menemukan  otsar  ini  pada  AI  Mawardi  dalam A#-IVwAcr/  wcz  A/

Uyw# dan inilah teksnya:

* ap'! Jj,'i ci Jjl|i *i. :a,.t}i gp u`}` a' :J6 ,¢ .i` ji ,± j*ii ;:+ i£ Lj,ui ii ;fe ¢33
)iqr:J`.e`!u`.j`}`'i6r,.ijas.*'tjys.ri:j';€&`36.''€r;cJ``'j£.d'es*jj';u6i~`usi.*Tj
2i` J`j .ds ;3 a.ii.I ji id:i tr i*! \=ii :++i q3 i;rj :ij us .*iri3{ 'y  :j'es a` jj .ujdri
•&ife\3.:ijth.;Zi+i'v:j'fug&ij6.-*g'ii6`ieckiJ€u'3q?j.:ijus.;£;ii:)+i'v:d'fa€

2i` ]6 .'a>)i3.  :ij th .*' t,]2; .ri .d'fug' a` ]j .i3' *;`3-  :ij rfu .}£:i a,* :i :j'aj: a` ]6

.*4jin. ii :j'aj 2` ]6 .}ala.I ,*.I ji u~+.j :ij as ..fe3 rf :d'aj
Lihat An-Nukat wa AI Uyun (21365).

fi
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memberitahukan  kapada  kanii,  dari  Adh-Dhahhck,  ia  berkata:
"Jibril   mendatangi   Rasulullah   SAW   dan   berkata:    "Waliai

Muhammad,  katakanlah:   6{±;:i3i~GiT3 ®r6£\3 V' CLJ'  "/a/ereha
berdoa):  "Ya Tuhan kand, jo[nganlch Engkou hukum harhi jiha
hamz. /wpa czf¢# hamz. /erscI/a!¢ ". Lalu Nabi SAW mengatakannya.
Kemudian    Jibril    berkata:    "Sungguh    Allah    r¢'a/a    telah
melakukannya".   Kemudian   Jibril   berkata  pada  Nabi   SAW:
"Katckanlch:GL3cr,6jij;,Zfi=i'itcrg=L~ceJ3=Y`;C€;''ya
Tuhan kant, janganlah Engkou bebankan kepada kami beban
yang berat sebagaimana Enghau bebankan kepada orang-orang
sebe/win  fami.''.   Ijalu  Nabi   SAW  mengatakarmya.   Kemudian
Jibril  berkata:   "Sungguh  Allah   r¢'a/a  telah  melakukannya".
Kemudian  Jibril berkata pada Nabi  SAW:  "Katckanlch:  f;L€;
•,->a'-£N6q GGiS "Ya Tuhan hami. janganlah Enghau pikulhan
kepada  kami  apa  yang  tck  sanggap  hami  memihalnya". La,ha
Nabi SAW mengatakannya. Kemudian Jibril berkata:  "Sungguh
Allah ra 'a/a telah melakukannya". Kemudian Jibril berkata pada
Nabi  SAW:  "Katakanlch:  I:;ji;6 fu'j'1'€i srfL=}j 6j±ij 6 LLfij
<}i±if ;:S^ S "Beri ma'af lah Kami; ampunilah Kami; dan

rahmatilah  kant.  Engkaulah  penolong  kani.  Maha  tolonglah
facmi. /erfoadrp faczwm }t¢Hg facl/r".  I,alu Jibril berkata pada Nabi
SAW: "Allah ra 'a/a telah melakukankarmya". I 809

6539.  Musa  menceritakan  kepadaku,  ia  berkata:  Amr  menceritakan
kepada kani,  ia berkata:  Asbath menceritakan kepada kami,  ia
berkata: As-Suddi menduga bahwa saat ayat ini diturunkan  ¥' G€J`L',`
ijic1:11iRT6L5 u^.~T3.+}'S   "(Mereka   berdoa):    "Ya   Tuhan   kavii,

janganlah   Engkou   huha:in  kant  jika  kami   lupa   atau  kami
fers¢/CZA"  Jibril  berkata  pada  Nabi  SAW:  "Allah  ra'cz/a  telah

a;¥5ufan±yf:':,^>Wa,¥]us¥¥ccha=;:';€jc¥cef€j:#G¥Li;C£
]8°9 Sa'id bin Maushur dlam Sw#a# (3/1019).
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6.±£j.t3#tjfb`i;+2i`6\iiji'€i5#;jfj    ya    r%fr¢#    A¢";.,
janganlah  Engkau  bebankan  kepada  kami  beban  yang  berat

-  sebagaimana  Enghau  bebankan  kepada  orang-orang  sebelum

kami. Ya Tuhan hami, janganlch Engkau pihalkan kepada kami
apa yang tak sanggup  kami  memihalnya.  Beri ma'aflah  Kami;
ampunilah  Kami;  dan  rahmatilah  kami.  Engkaulah  penolong
kami,  Maka  tolonglah  hami  terhadap  kaum  yang  kafir"  lTbnd
berkata  pada  Nabi  SAW:   "Allah  ra'a/a  telah  melakukarmya,
WahaiMuhammad".'8]°

6540.   Abu   Kuraib   menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Waki'
menceritakan  kepada kami,  Sufyan menceritakan kepada kami,
ia  berkata:  Ayahku  menceritakan  kepadaku,  darn  Sufyan,  dari
Adam bin Sulaiman, pelayan Khalid, ia berkata: Aku mendengar
Sa'id    bin    Jubair    dari    Ibnu    Abbas    berkata:    Allah    r¢'cz/cz
menurunkan   ayat:    -,+f¢ ,¢'|jfi~tL>fL*ji6:\;    ''jtczs%/    re/aft
beriman  kepada  AI  Qur`an  yang  diturunkan  kepadanya  dart
r%frcl#nyo"  (Qs.  AI  Baqarah  [2]:  285)  sanpai    cj`5~6±\3¥' Cfj
Cji±:11.j^'r±r:>  "(Mereka  berdoa):   "Ya  Tuhan  kami,  janganlah
Enghau  hukum kami jika  kami  lupa  atau kami tersalah" rneiha
dia  membaca:   i:a::i3i~C+3.fc3+\3 ¥` t3j   "r:n4:erefra   6e7-c7oaJ..
"Ya Tuhan hami, janganlah Engkau hukum kami jiha kami lupa

¢fczzt    frtz777z.    /e7iscz/czfe"    dia    berkata:    Allah    ra'cz/cz    berfirman:
"Sungguh telah aku lakukan".  G j{£i£Li' t3~ !;j;\.~(i; Jj£ Y'j c3;

€+;;c*,<j[.S   "Ya   Tuhan   kami,  janganlah   Engkau   bebankan
kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan
kepada    orang-orang    sebelum    kami",   rneha    A;I]frh   Ta'ala
berfirman:  "Sungguh telah aku lakukan".  Cj 'isuY' [ 6i#f;L€j
•st> "Ya  Tuhan  hami, janganlah  Engkau  pihalhan  kepada  hami

>

:::fix"f?„;aufrng;Z8%Pch¥k:ZLakmuekm#/"#(jfi#3&T"±/i:

'8[°  Ibnu Abi Hatim dalam rcz/Isz.r (2/579-582)

ir-----------------------------
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<j±j!£al;:j3)SS;;i:ft€:1S<1}    "Beri    ma'af lah    Kami;
ampunilah  Kami;  dan  rahmatilah  ka[mi.  Engkoulah  penolong
kami,  Maha  tolonglah  kami  terhadap  koum yang  kofir". \Jalha
Jibril    berkata    peda    Nabi    SAW:     "Allah    ra'a/a    telch
melakukankannya" Allah ra'a/a berfiman: "S«#ggzlA fe/ch afu
lakuhann.\8ll

6541.  Abu Kuraib menceritckan kapnda kami,  ia bekata:  Ishap bin
Sulaiman menceritakan kapada kami  dari  Mush'ab  bin  Tsabit,
dari  AI  Ala`  bin Abdurrahman bin Ya'qub,  dari  ayahnya,  dari
Abu  Hurairah,  ia  berkata:  Allah  ra'o/a  menurunkan:   V'tl€;€l€di:i3i~GT3 dLt;£`3:   ''rll4ereha   berdoa/..   ''ya   r«Aa»   hamz.,

janganlah   Engkou  haharm   hami  jika   hami   lupa   atou  hami
fersa/aA"  Ayahku  berkata:  Abu  Hurairah  berkata:  Rasulullall
SAWbersabda:pe':'&1J6"A11ahra'a/aberfirman:ya".]8`2

6542.   Ibnu  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  ia  berkata:  Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, dari  Sufyan, dari Adam bin
Sulaiman,  dari  Sa'id  bin  Jubair:   6ti'j Elf::3 ¥fLi|iif'atJ|£¥'
6€±;:j3i~Grj 6|~6£`j3 ¥' C£;i.:{=stc q$3 £{=S'     "4//ofr     ;I.;aft
membebani         seseorang        melainkan        -sesuai         dengan
kesanggupannya.  Ia  mendapat  pahala  (dart  kebajikan)  yang
diusahahannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dari  kyahatan)  yang
dikerjahannya.  (Mereka  berdoa):   "Ya  Tuhan  ha:mi,  janganlah
Engkau  hukIAm  kami  jika  kami  lupa  atou  kami  tersalah",  La
berkata:  Allah rcz'¢/a berfirman:  "Sungguh, telah Aku lakukan".

q3' cr, 6.jfj£.i=I=Li' t3~#L~tLS J3=¥`j cf;  ''ya  r%fea# ke"!.,
janganlah  Engkau  bebankan  kepada  hami  beban  yang  berat
sebagaimana  Engkau  bebankan  kepada  orang-orang  sebelum
hamz." ia berkata:  Allah ra'¢/a berfirman:  "Sungguh, telch Aku

HR. Muslim dalam Sfeafei.A (I/116) No.  126, HR. Timridzi dalam S##a# (5/221)
No. 2992.

`8`2  HR. Muslim dalam Stiafrl.fr-nya (1/116) No.125.
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lakukan".]8]3 Aku berikan umat ini akhir surah AI Baqarah dan
tidak diberikan pada umat-umat terdahulu.

6543. Ali bin Harb AI Mushili, menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibnu  Fudhail  menceritckan kepada kami,  ia berkata:  Atha`  bin

v££^€As-Sa`ib menceritakan kepada kani,   dari dari Sa'id bin Jubair,

"edari Ibnu Abbas tentang firman Allah  r&'¢/¢:  jpi~tL>fb*j{6£`;
•£>';c±,fi).  "Rasul   Telch   berinan   kepada   AI   Qur`an   yang
dituranhai.  kepadanya  dart  Tuhannya"  (Qs.  A;i Ba!quch  T2|..
285)  sampai  fiman  Allah  ra'¢/cz:   CfjdLr`;££ "477tpzt7zz./CZA  hamz.
Ya Tuhan kant dan kepada Engkaulch tempat kembali" (Qs. AI
Baqarah [2]: 285) Allah rcI'cz/a berfiman:  "Sungguh, Aku telah

:i:j¥~¥u:~:]i;;.¥~f€igi##ac#,:dY;Lfrc=j'£:j£::'zT=L

seseorang  melainkan  sesuai  dengan  kesanggupannya"  sam:pa:i
firman   Allah    ra'a!/a:    6i4£ji3i~G±T3.l£~6±`3¥' t3j    "rMereke
berdoa):  "Ya Tuhan kami, janganlah Enghau hukum kami jika
kami  lupa  atau  hami  tersalah"  A:++ah  Ta'ala berfu:[man:.  ``Ak:"
tidak  akan  men9hukum  kalian". .1£iLL' \:f£*L~Cj; J3=Y`j \£€;
€};5 ce,6.S'&  "Ya  Tuhan  hami, janganlah  Engkau  bebankan
kepada kami beban yang berat sebagaimana Enghau bebankan
kepada  orang-orang  sebelum  hami"   AI+ah.h  Ta'ala  berfilrma:n..
"Aku  tidak  membebani  kalian",  sampai  firman  Allah  rcz'cz/cz:

€:1S <jjEwee:g'K9S.iif e6 Jif3 "Beri ma'af oah Kami;  ampunilah
Kami;  dan rahmatilah hami. Engkaulah penolong hami" sa;rri:pal
akhir  surah,  Allah berfirman:  "Sungguh  Aku telah memaafkan
kalian,  mengampuni  kalian,  merahmati  kalian  dan  menolong
kaliandarikaumyangkafirw.1814

t8]3  HR. Muslim dalam SAaAz.A-nya ( 1/116) No.126.
t8t4 Te|ah disebutkan fqttrz).nya. Ibnu Abi Hatim dalam Ta/sz.r (2/581 ).
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Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak bin Muzahim bchwa jawaban
Allah  rcz'cz/a ini khusus untuk Nabi  SAW berdasarkan riwayat-
riwayat sebagai berikut:

6544. AI Husain menceritckan kapadcku, ia berkata: Aku mendengar
Abu Mu'adz berkata:  "Ubaid memberitchukan kepada kami,  ia
berkata:  Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang  fiman
Allah:    Gi4£i3i~G±t3 o|ts£`3¥'ti€L'    ''rMerefa    berdoa/..    "ya
Tuhan hami, janganlah Engkou haku:in kani jika ka:mi lupa atou
4tzmz.     ferscz/czft"    Jibril    AS     berkata    kepada    Nabi     SAW:
"Mintalah!".  Maka Nabi  SAW meminta pada Allah  ra'a/a  dan

Allah rcz 'a/cz memberinya, khusus untuk Nabi SAW.]8]5

6545.  AI  Mutsanna bin  Ibrahim menceritakan kepadaku,  ia berkata:
Abu  Nu'aim  menceritakan  kepada  kami,   ia  berkata:   Sufyan
menceritakan kepada kami,  dari  Abu Ishaq bahwa Mu'adz RA

jika selesai  membaca akhir surah ini  a.±!=j.i?JiilJ;l`i;Jb`6
"Maha  tolonglah  ka:mi  terhadap  koum  yang  kafir"  lalitas  ia

men8ucapkan: "AminM.1816

HHI
Telah selesai Tafsir Ath-Thabari

Surah AI Baqarah

•.' i .

EH

'8'5  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr A/ Ma#ts#r (2/137).
'8'6 Dalam manuskrip tertulis kalimat berikut: "Ini adalah ayat terakhir dari surah AI

Baqarah,  segala  puji  bagi  Allah pertama  dan  terakhir,  semoga  shalawat  dan
salam  senantiasa  tercurahkan  kepada junjungan  kita,  Nabi  besar  Muhammad
SAW.  Selanjutnya  adalah  tafsir  surah  Aali  'Imraan.  Segala  puji  bagi  Allah,
Tuhan seru sekalian alam.

<         ==-a   .=


